
LISTRANDA FAMILIE CAMPING - ALLMANNAMØTE 

REFERAT FRA ALLMANNAMØTE 06.07.2019 

Agenda: 

1.  Åpning: 

  Av plass sjef Fred A. Olsen, ønsket beboerne velkommen. 

 Informerte til beboerne at vi har noen saker under eventuelt.  

 Vi vil også få litt branninformasjon fra Safety Service etter møtet. 

 

2. Valg av ordstyrer og referent: 

 Ordstyrer: Ellen Trondsen 

 Referent: Wenche E. Knaldstad 

 

Ordstyrer Ellen Trondsen tar ordet, og ønsket nye beboere på Listranda Familiecamping 

velkommen. Informerte videre om Agenda til Allmannamøtet. 

 

3. Beretning: 

  Årsberetning fra plasskomiteen ble lest av: Ellen Trondsen 

  Det var ingen spørsmål til beretning. Beretning godkjent. 

  Se vedlegg. 

 

  Årsberetning fra Barne og ungdomskomiteen v/leder Nina Jensen ble lest av: 

  Fred A. Olsen 

  Ingen spørsmål til beretning, beretning godkjent. 

  Se vedlegg. 

 

4. Økonomi: 

Kasserer Anne-Mari Nøkleby, NBCC avd. Østfold orienterte litt vedrørende 

regnskap. 

Listranda Familiecamping er en del av Norsk Bobil og Caravan Club avd. 

Østfold. 

Alle vedtak som fattes gjøres på Årsmøtet til Norsk Bobil og Caravan Club avd. 

Østfold som holdes i februar mnd. 

 

5. Innkomne forslag: 

  Ingen innkomne forslag. 

 

6. Eventuelt: 

 Plass sjef Fred Olsen  

 

- Servicebyggene:  

Servicebyggene begynner å bli gamle, plasskomiteen jobber med saken, 

innhenter tilbud. 



 

• Renovere 

• Bygge nytt 

• Prosjektere hva vi skal gjøre 

 

- Internett:  Vi har ingen signaler og anlegget er stengt i h.h.t tidligere avgjørelser. 

En slik investering vil bli betydelig merkostnad og eventuelt økt leie. 

 

- Kiosk:  Det var ingen av fjorårets aktører som ønsket å drifte kiosken 

   i år og plasskomiteen besluttet å avvikle kioskdrift på Listranda. 

  Barne/Ungdomskomiteen bruker kiosken/hytta. 

 

 

- Leker:  Beboere på Listranda Familiecamping savner leker for de minste. 

   Ta kontakt med Barne/Ungdomskomiteen v/leder Nina Jensen. 

- EL-bil lading: Det er ingen kapasitet på strøm anlegget til El-bil lading. 

 

7. Valg: 

       Plasskomiteen: 

Sekretær:     Wenche E. Knaldstad – gjenvalgt 

Områdesjef B/C feltet:   Erik Østby – gjenvalgt 

Områdesjef E/F feltet:   Kjell Arne Leinum – gjenvalgt 

Områdesjef G feltet:   Jim Brok – gjenvalgt  

 

Valgkomiteen: 

Frank Hermansen – gjenvalgt 

Terje Johansen – gjenvalgt 

Rolf Karsten Hagstrøm – gjenvalgt 

Vidar Strøm - gjenvalgt 

 

Barne/Ungdomskomiteen:  

Elisabeth Sletten – gjenvalgt 

Lars Bergerud – gjenvalgt 

Anne-Marte Dahl, A20 – ny, manglet kandidat fra 2018 

Cathrine Jacobsen, A22 – ny, manglet kandidat fra 2018 

Se egen liste fra valgkomiteen. 

 

Festkomiteen –Allmannamøtet må velge leder for festkomiteen. 

Leder for festkomiteen Vivian Sandvold takker for seg og ny leder er Torill Lindahl. 

 

8. Avslutning: 

       Plass sjef Fred A. Olsen takket Ellen Trondsen for en flott jobb som ordstyrer. 



Det ble overrekkelse av blomster til kasserer Anne-Mari Nøkleby, som gikk av som 

kasserer for Listranda Familiecamping i 2018. 

 

Leder for festkomiteen Vivian Sandvold fikk også blomster. 

 

 

Branninformasjon: 

Det ble informert litt om brannsikkerhet av Olav Sigmundsson fra firma Safty Service. 

 

De hadde produkter «FireFighter» til huset, bilen, båten, hytta, som er ekstremt 

kjølende og kvelende, fra 2000’C til 135’C på 45 sekunder. Iriterer verken hud eller 

øyne, ingen sekundærskader etter bruk, bare tørk opp der hvor FireFighter har vært i 

bruk.  100 % nedbrytbart på 28 dager, ikke giftig mot mennesker, dyr eller planter. 

Åpnet produkt kan brukes om igjen og om igjen. Holder seg i 10 år. Tåler ikke kulde.  

  
 Det ble demonstrert bruk av «FireFighter» fra tank og slange, spylet ca. 30m.  
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ÅRSBERETNING 

FRA PLASSKOMITEEN 2018/2019 

PLASSKOMITEEN HAR BESTÅTT AV: 

Fred A. Olsen   plass sjef 

Hilde Hornes Solberg  kasserer fra 01.10 – 31.12 

Wenche E. Knaldstad  sekretær 

Per Dahl   områdesjef A- feltet 

Erik Østby   områdesjef B-C feltet 

Ellen Trondsen  områdesjef D- feltet 

Kjell-Arne Leinum  områdesjef E-F- feltet 

Jim Brok   områdesjef G- feltet 

Nina Jensen   leder Barne/ungdomskomiteen 

Dagfinn Pedersen  styererepresentant for NBCC avd. Østfold 

 

Siden allmannamøtet i fjor har plasskomiteen i perioden avholdt 10 møter og med mange 

utfordrende arbeidsoppgaver.  

Kriteriene for å ligge på Listranda Familiecamping er at man er medlem av Norsk Bobil og 

Caravan Club avd. Østfold. Betales ikke medlems skapet til NBCC avd. Østfold, kan 

plasskomiteen umiddelbart bortvise beboer fra plassen. Viser til §4 punkt 3 i Lover og Regler 

for Listranda Familiecamping og til Egenerklæringsskjema punkt 5, sitat: Har satt meg inn i 

innholdet i gjeldende lover og regler for plassen!  

Dette har dere som beboer av plassen signert på ved innlevering av egenerklæringsskjema. 

 

Egenerklæringsskjema er underlagt HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet som plasskomiteen 

jobber kontinuerlig med. 

 

Det ble holdt branninformasjon av områdesjef Per Dahl og Arild Grov i forkant av  

allmannamøte i fjor, hvor man påpekte viktigheten ved å ha Brannslukningsapparat og  

brannteppe lett tilgjengelig.  

Røykvarslere, viktig å ha en i forteltet og en i vogna. 

Til info: det er hjertestarter i Servicebygg i Syd og Nord. Skulle det inntreffe hendelser på  

Listranda er møte/oppsamlingsplass her ved kiosken. 

 

Plasskomiteen har i år også ansatt Borg Renhold til vasking av servicebyggene. De har også 

tatt hovedrengjøring av begge bygg. 

 

Det blir ingen kiosk på Listranda i år. 

 

Vaktmester Roger Nyheim, fortsetter med sine arbeidsoppgaver på Listranda  

Familiecamping. 

 



Gjesteplassene – leies ut kun til besøkende/gjester av beboere på Listranda, viser til  

informasjon på oppslagstavla og hjemmesiden. 

 

På trekningsmøtet den 13. mars hadde vi 9 ledige plasser og 1 hvileårsplass, som ble tildelt  

nye beboere.  

Det er fullt belegg på plassen og vi har 12 stk. på ventelisten. Tross surt og kaldt vårvær var  

det godt oppmøte av gamle og nye beboere på trekningsmøtet. 

Når det gjelder søknad om forandringer på plassen, må beboere bruke vårt søknadskjema  

som ligger på vår nett side. 

 

Siden Østcar har kommet i nettversjon, blir det lagt ut mye fint lesestoff i Østcar,  

informasjon fra plasskomiteen blir lagt ut på nettsiden. 

 

Det er i denne perioden avholdt 2 dugnader: 

 

På høstdugnaden den 1. september, var vi representert med 53 vogner, det var flott vær og  

masse folk. Servicehuset i Nord, her ble panelen på sydveggen fjernet, trær/busker  

langs steinmuren i Nord ble fjernet, klipping av hekker og luking, er noe av de  

arbeidsoppgaver som ble gjort. 

 

Våren 2019 hadde vi dugnad den 5. mai, med et veldig godt oppmøte, vi var representert  

med 114 vogner. Det var mange gjøremål og mye arbeid ble gjort. 

Søppelcontainer ble satt opp på stranda i Syd. For å slippe uønskede gjenstander i Container,  

ble det hengt opp «Informasjon» på hva en kan kaste i containeren.  

Og som avslutning på dagen, ble det servert grillmat og drikke.  

 

Takker alle beboere for en flott arbeidsinnsats, som ble utført på dugnadene. 

ARRANGEMENTER: 

• Pinsetreff ble arrangert den 7-10. juni i regi av Treff komiteen i NBCC avd. Østfold, 

det var representert med 13 boenheter, bobiler og campingvogner. Det var 

aktiviteter for store og små, tippetrim og hesteskokasting. 

Været var ikke helt på vår side, men et fint arrangement. 

• Festkomiteen arrangerte en vellykket sommerfest i fjor, med et godt oppmøte av 

beboere på Listranda.  

Utover våren har de hatt loddsalg og arrangert «Bazar» ved oppsamlingsplassen. Her hadde 

man mulighet til å kjøpe seg kaffe/ vafler, ta noen lodd eller slå av en prat med naboen. 

Beboere på Listranda møtte velvillig opp.  

Vi ønsker festkomiteen lykke til med sommerfesten. 

Dette var årets beretning. 

 



 

 

 



 

 

 



 


