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Følgende har hatt tillitsverv i perioden 

Styret 

Leder                  Oddvar Sivertsen 

Nestleder           Eirik Jakobsen 

Kasserer             Kolbjørn Blix Dahle 

Sekretær            Trond Ingar Otterholm 

Styremedlem    Torgeir Schaug 

Revisor               Kjell Einar Bergersen 

Revisor               Svein Inge Sivertsen 

Ridderkollegium 

Leder                  Eirik Jakobsen 

Medlem             Torill Jensen 

Medlem             Kjell Einar Bergersen 

Valgkomité 

Leder                 Bjørn Osenbrock 

Medlem            Bente Jensen 

Medlem            Bertil Sareussen 

Vara                   Anne Randi Schaug 

 

Styrets beretning 2018                                                        

2018 har vært et aktivt og vellykket år for NBCC avd. Andøy. 

Det har hvert første året etter ny «struktur» i styret ble innført på forrige årsmøte. Det har hvert 

krevende, men vi har jobbet med å skape rutiner og samarbeid mellom styre og komiteer. 

Oppsummering av tilbakemeldinger er alt i alt positive og Sandnes drives godt.  

Det har avholdt 4 arrangement på Sandnes siste år, årsfest (karneval), påske, høst og julebord. Det 

har vært god deltakelse på disse arrangementene. Vi satser på å gjennomføre alle 4 arrangementene 

i 2019. Arrangement komité har alt booket musikk for hele 2019. Styret vil takke alle som har vært 

med på å gjøre disse arrangementene til en hyggelig opplevelse for medlemmene. 

Vann situasjonen i fjor vinter har preget mye av året. Med mye innsats og velvilje klarte vi sammen å 

gjennomføre påska på Sandnes.  



Det ble avholdt ett ekstraordinært årsmøte for å bestemme utbedringer av vann nettet. Det ble 

besluttet og bore etter vann. Det er avholdt to medlemsmøter og et medlemsmøte for barn. Elleve 

styremøter i perioden der flere saker er blitt behandlet. 

Det er lagt ned mange dugnadstimer på Sandnes i 2018. Meste parten av disse har hatt med 

vannkomiteen å gjøre. Vei/vann komiteen har lagt ned vannlinje rundt på plassen slik at vi har nå 

flere brann poster. Det er lagt ned "city vann" til de som meldte seg på, de som ønsker i fremtiden 

må melde dette til komiteen. Pga mange kabler og slanger som er lagt ned på Sandnes er det innført 

gravemelding til Styret. Det er etablert sau gjerde på grøt sida. 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 5 søkere på venteliste. 

Leder deltok på regionstyremøte på Sortland. Leder deltok på regionsårsmøte samt lederkonferansen 

og Landsmøte på Gardermoen. 

Økonomien i avdelingen er god og det arbeider styret for at den fortsatt skal være. Egenkapitalen til 

avdelingen er god, selv om vi kostet brønnboring med oppsparte midler.  Kasserer kommer med 

mere nøyaktige tall i neste sak. 

Medlemstallet for NBCC avd. Andøy var ved årsskifte på 121 medlemmer det er hele 9 medlemmer 

mer enn for ett år siden. Dette tallet må vi prøve å holde stabilt. Reklame materiell på Lions ser ut til 

å skape medlemmer, vi oppfordrer dere til å verve medlemmer selv om de ikke står på Sandnes. 

I år er det ingen som skal ha 25 års nål men 5 par 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 

 

  

 

 


