

Mötet öppnades av kommitténs ordförande Olle Eriksson som hälsade alla välkomna.



Vi började med att tända ett ljus och en tyst minut för Axel Gudlaugsson som så tragiskt avlidit.



Det var 73 st som kom till infomötet.

 En enkät hade delats ut drygt 50 svar kom in. Resultatet kommer att redovisas på
hemsidan/facebook under november månad.


Öppettider samt priser för Säsong 2015

o Finns uppdaterat på hemsidan


CC Norrvikens Camping 2014-2015 = Ingen vintercamping

 Ekonomi 2014: Omsättningen i butiken har ökat med 30% i år. Omsättningen för campingen
ökade markant 2014. Antalet övernattningar ökade även där markant 2014.
 Aktiviteter 2014: Påskfest med dans på verandan, Valborgsfirande med tal och dragspelsmusik,
Nationaldagen firades med sång och musik, Pingstafton var det mat och dans på verandan,
Midsommarafton kläddes midsommarstången efteråt blev det dans runt stången, Kräftfest med dans
på verandan, Höstfest med dans på verandan. Ett antal grillafton med dans och musik med hjälp av
Christer – Björn – Bertil – Börje. Tolkning av Dan Andersson med musik. Musikuppträde av Arja
Jantunen och av Caroline Broholm. Barntävlingar som avslutades med grillparty. Minigolfmästerskap,
Golfmästerskap Boulemästerskap, Trimbingo, Månadslotteri.
 Aktiviteterna för 2015 planeras att var liknande 2014, med justeringar för eventuell input från
enkät.


Hemsidan/Facebook är mycket välbesökt .

 Vad har hänt på campingen 2014:
Vatten och avlopp har blivit kopplade till Båstads kommun, Ny bom vid infarten, el/elkort alla platser
kontrollerade.
Rörliga platser ingen elavgift från 2014, X-platserna inga el-mätare, Vita plast kort är insatta för att
blockera så att insekter inte kommer in och kortsluter elstolparna. Kontroller har gjorts av samtliga
elkablar så de uppfyller CC krav.
En ny badflotte har införskaffats.
Renovering av lilla servicebyggnaden har gjorts.
Ny utebelysning vid receptionen har installerats. Vindskivorna har bytts och målning av hela
receptionsbyggnaden har genomförts, återstår byte av kupolfönstret.
6 städdagar har genomförts á 2 tim.
Vi kommer att under hösten fälla ett antal träd i utkanten av campingen tillsammans med Rudolf, det
ska även röjsågas utmed campingen för att ta bort sly även kapas nyponbuskar och klippas häckar.

 Vad kommer att hända på campingen 2015:
Nytt ventilationssystem i stora servicehuset, Renovering av blandarventiler pannrummet.
Kyldiskarna ska ses över.
Campingen kommer att erbjuda gasoltest vid 3 tillfällen under april/maj.
Fukttester planeras även att genomföras på motsvarande sätt, men inget är klart ännu.
Målningsarbeten fortsätter 2015 på byggnaderna och staketen.
Ny inredning i skötrummet.
Fixa badstegen.
Rensa upp på fotbollsplanen och lägga på nytt grus.
Flytta, justera samt utöka antalet elstolpar på quickstop.
Säkerheten på campingen är viktig så kontroll av elkablar fortsätter. Brand/brandsläckning,
gasolhantering planeras ihop med brandmyndigheten under 2015.
Första hjälpen – Hjärtstartare information planeras någon gång under 2015.
6 städdagar á 2 tim. kommer det att bli även under 2015.

 Övriga frågor:
Protokollet till hemsidan.
Önskemål om uppsamlare till handgräsklippare samt bättre underhåll av gräsklipparna.
Skyddsnät runt studsmattan.
Vid pennan
Inga-Lill

