Protokoll informationsmöte 2016-03-28
Cirka 60 personer deltog på informationsmötet som hölls på
Campingens veranda.
Från kommitteen deltog Sven – Annelie – Jörgen – Anki – Janne- Kalle
och Inga-Lill.

Ordf Annelie Svensson hälsade alla välkomna och där efter fick alla i
kommitteen presentera sig själva och tala om vilka ansvarsområden de har
på campingen.
Annelie: Ordförande, ekonomi, hemsidan, personal, IT, kontakt RS samt
receptionen.
Sven: V.ordförande, sekreterare, utestädning, städlista, butik,
miljösamordnare samt lekplatserna.
Janne: Underhåll platser/byggnader, inköp av gasol samt gasoltester.
Karl-Erik: Platser, elstolpar, belysning på campingen samt aktiviteter.
Inga-Lill: Planering och sammankallare för aktiviteter samt butik/reception.
Jörgen: Underhåll platser/byggnader samt säkerhetsansvarig.
Anki: Aktiviteter samt butik/reception.
Där efter gjordes en kort presentation av övriga nyckelpersoner som kommer att verka på campingen i
sommar.
Information om resultatet 2015 som låg i linje med budgeten och med
ett riktigt bra slutresultat.
Förhoppningsvis ska vi leverera lika fina siffror 2016.
Hemsidan och Facebook sidan ser bra ut, vi har många som går in och gillar och fler vill vi ha.
Städning av servicebyggnaderna så ingår både stora och lilla servicehuset.
Vi behöver extra städhjälp till midsommar samt under vecka 24 – 31, hör av er till Annelie vid intresse.
Vad har vi då gjort sedan förra mötet i höstas ?
Norrvikens trädgårdar har öppnat upp spegeldammen som innebär att vi fått bort många höga träd i vår
omgivning och en ljusare camping.
Vi har plockat bort stormskadade träd utmed campingen.
Vi har lagt dräneringsrör och fyllt igen ett antal diken.
Vi har lagt matta på verandan för att förbättra ljudupptagningen.
Vi har bytt ut och fräschat upp toaletter och duschutrymmen.
Under säsong 2016 har vi en del förbättringsåtgärder som vi kommer att genomföra.
Vi har skapat en återvinningsstation på campingen där vi vill att alla hjälps åt med kärl-sortering.
Vi kommer att lägga konstgräs på kvickstopp för att markera ut platserna samt skapa en trevligare miljö.
Vi kommer att fortsätta med gasoltest 2 helger 9:e och 16:e april, bokning sker i receptionen.
Skötrummet kommer att byggas om så vi får in en duschkabin.
Vi ska göra en gångväg ut till bunkern samt se till att det finns möjlighet för grillning där.
Om möjligt ska vi se till att det kommer en badstege till på piren för att underlätta badning för barn.
Lekplatserna ska ses över och nya stuts-mattor med säkerhetsnät införskaffas samt gungor.
Rastning av hundar är till och från ett problem då man låter sina hundar göra sina behov inom
campingområdet, kort koppel gäller och här får vi hjälpas åt och påminna varandra och våra gäster.
Maxhastigheten inne på campingen är 10 km/timme, även här behöver vi hjälpas åt för att se till så att
hastigheten hålls.
Inga-Lill och Anki gick igenom en del av de aktiviteter som kommer att genomföras under säsongen.

Anslag om de olika aktiviteterna kommer att finnas på anslagstavlorna och på vår hemsida.
Hantverksmässan kommer att hållas på Norrvikens trädgårdar och vi kommer att hjälpa till genom att
upplåta kvickstopp och fotbollsplanen för utställarnas husvagnar/husbilar.
Vi ska ha ett möte inom kort där vi gör upp detaljerna med deras projekt grupp.
Alkobommen måste varje år kalibreras och kontrolleras så den uppfyller kraven. Eftersom ingen i stort sett
använder sig av möjligheten så kom frågan upp om vi ska fortsätta med alkobommen.
Med stor majoritet så röstades det ett NEJ, viket innebär att vi kommer att plocka bort utrustningen och
endast behålla det som finns i butiken.
Övriga frågor:
Campingstugor togs upp och alla är vi nog överens om att det hade varit bra att ha, framför allt för
besökande gäster och vid högsäsong.
Vi jobba på att hitta en lösning men det är en ganska stor investering.
Under tiden ska vi kolla med vår granne som idag hyr ut lägenheter om det är ett alternativ?
Varmvattenberedare i lilla servicehuset är för liten och behöver bytas ut till en större modell.
Vi behöver nog också förstärka informationen om att man inte skall skölja disken under rinnande
varmvatten, först då kan vi bedöma kapaciteten.
Gympa på verandan kommer att genomföras även 2016, alla är välkomna.
Olika arbetsuppgifter som ska genomföras skulle kunna delges på hemsidan Förslaget är bra men det finns
redan idag listor på vad som ska göras.
Kontakta kommitte’n så kan du få ett uppdrag.
WiFi på campingen för alla.
Vi ska se över möjligheterna under 2016 och de kostnader som måste budgeteras.
Vid pennan
Sven Svensson

