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Valgkomite` 

Leder                 Tore Johannessen 

Medlem            Bente Jensen 

Medlem           Ola Refsnes 

Vara                  Anne Randi Schaug 

 

2019 har vært et aktivt og vellykket år for NBCC avd. Andøy, men til tider utfordrende for styret. 

Året startet med at styret ble klaget inn til NBCC sentralt av et medlem som mente at styret ikke oppfulgte kravene 

etter vedtektene. Dette medførte at styret ble satt delvis på «pause» til saken var behandlet. Styrets drift, vedtekter 

og økonomi ble dermed gransket. Saken ble raskt avsluttet da det viste seg at den bestod i misforståelser. 

Etter innkommende forslag ble det innført røykeforbud i avdelingens bygningsmasse. Dette ble ikke godt i mottatt av 

enkelte medlemmer, og det ble gjort en medlemsundersøkelse på medlemsmøtet som medførte at 19 stemte for 

røyking i buene og 51 i mot røyking. Denne undersøkelsen kunne med fordel vært utført i forkant av avgjørelsen. 

Vedtaket har blitt stående.  

Etter at praksisen med at «musikken» overnatter på huset etter fester, ble avdelingen gjort oppmerksom på av et 

medlem at dette mest sannsynlig ikke var tillat. Styret har nå fått «stolbua» godkjent som soverom som musikerne 

kan overnatte i. Styret håper at dette rommet også kan leies ut til familie eller venner av medlemmer på Sandnes.  

Sommeren 2019 ble det sendt inn en anonym bekymringsmelding til Andøy Energi angående strøm nettet på 

Sandnes. Denne saken er ikke avsluttet og vil kreve store investeringer i de kommende årene. Dette gjelder innenfor 

økonomi til oppgraderinger, samt at styret må utarbeide Kvalitets kontroll system som dokumenterer hvordan den 

elektriske installasjonen skal driftes.  

Sandnes camping er en bedrift som må forholde seg til mange lover og regler. Vi ser på oss selv som en frivillig 

dugnadsdreven campingplass og dette skaper utfordringer når lovverket krever det. Vi som er valgt skal ivareta 

kravene, men ikke like lett å få det på plass. Styret er det øverste driftsorganet i NBCC avd. Andøy.  Det vil si at 

Sandnes camping ikke skal drives av styret, men i samarbeid med alle komiteene.  De fleste komiteer synes å fungere 

til drift, men vi har utfordringer når det gjelder å imøtekomme optimal drift. Derfor vil styret foreslå en endring i 

sammensetning av styret, samt en forbedring av samarbeidet mellom komiteene og styret. Styret håper på at «øving 

skal gjøre oss til mester» og har tro på at komiteene på sikt skal kunne drive Sandnes, slik at styret får frigjort mere 
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tid til styre oppgaver. Oppsummering av tilbakemeldinger er alt i alt positive og Sandnes drives godt. Årsberetninger 

fra hver komité kommer på medlemsmøte rett etter årsmøtet.  

Det har avholdt 4 arrangement på Sandnes siste år, årsmøtefest, påske, høst og julebord. Det har vært god 

deltakelse på disse arrangementene. Vi satser på å gjennomføre alle 4 arrangementene i 2020. Arrangement komite 

har alt booket musikk. Styret vil takke alle som har vært med på å gjøre disse arrangementene til en hyggelig 

opplevelse for medlemmene.  

Styret har hvert i kontakt med utleier av leid grunn. Utleier kommer på befaring sommer 2020. Årsmøte 2020 må ta 

stilling til om vi skal erverve denne tomta. 

Det er avholdt to medlemsmøter og et medlemsmøte for barn. Tolv styremøter i perioden der flere saker er blitt 

behandlet. 

Det er lagt ned mange dugnadstimer på Sandnes i år. I tillegg er det gjort flere andre dugnadsoppgaver, både store 

og små. Det var veldig positiv dugnads rydding i fjor høst. Vi håper på fortsatt god ryddevilje fremover, slik at vi kan 

beholde en ryddig og velstelt camping. Vil takke alle medlemmer som har stilt opp, både direkte i dugnadsarbeidet 

og planlegging. TUSEN TAKK ALLE SAMMEN  

Det er kommet mange nye leietakere til Sandnes, vil ønske disse velkommen til oss. Vi har i dag ingen ledige plasser 

og 2 søkere på venteliste. 

Leder og Nestleder deltok på regionstyremøte på Sortland. Vi stilte ikke på årsmøte i regionen da dette var samtidig 

som vårt julebord.  

På regionsturen i vår, til Lofoten, deltok kun en (3) medlemsfamilie fra NBCC avd. Andøy sammen med NBCC avd. 

Sortland. Labert oppmøte og uvisst hvordan dette blir i fremtiden.  

Økonomien er sunn, men komiteer har mange utestående ønsker og avdelingen er på tur til å overta mere areal uten 

at det pr tiden er egenkapital til dette. Innkreving av strøm to ganger i året har også bidratt til et noe lavere behov 

for egenkapital. Egenkapitalen til avdelingen er redusert da vi kostet brønnboring med oppsparte midler.  

Medlemstallet for NBCC avd. Andøy var ved årsskifte på 115 medlemmer og det er 6 medlemmer mindre enn for ett 

år siden. Dette tallet må vi prøve å øke. Reklame materiell som vi tidligere har lagt ut på Lions, er dessverre ikke 

mulig lengre. Vi må søke nye kanaler for å tiltrekke oss medlemmer, og vi oppfordrer dere til å verve medlemmer 

selv om de ikke skal være på Sandnes. 

I år er det tre par som skal ha 25 års nål og tre par som skal ha 10 års nåler. Nålene vil bli utdelt under medlemsmøte 

i påsken. 

Vil avslutte styrets beretning med å rette en stor takk til alle medlemmer som har bidratt til at vi har det så fint som 

vi har det på Sandnes, TUSEN TAKK. 

Caravan hilsen fra styret i NBCC avd. Andøy 

 

  

 

 


