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2016 har vært et aktivt og vellykket år for NBCC avd. Andøy. 

Det har avholdt 4 arrangement på Sandnes siste år, karneval, påske, høst samt julebord. Det har vært 

varierende deltakelse på disse arrangementene. Vi satser på å gjennomføre alle 4 arrangementene i 

2017 også. Styret vil takke alle som har vært med på å gjøre disse arrangementene til en hyggelig 

opplevelse for medlemmene. 

Det har vært avholdt  to medlemsmøter og 11 styremøter i perioden der flere saker er blitt 

behandlet.  

Avdelinga hadde ansvaret for regionsturen våren 2016 og det ble lagt til Midnatsol camping på Bleik. 

25 enheter var der i flott vårvær og alle hadde en hyggelig helg. 

Det er lagt ned mange dugnadstimer på Sandnes i år. Maling av vedbu og pølsebua, nytt rekkverk på 

platting huset, damedoene på sanitær malet. I tillegg er det gjort flere andre dugnadsoppgaver, både 

store og små. Satser på ett aktivt dugnadsår i 2017.  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 har 1 på ventelista. 

Ingen fra avdelinen deltok på regionstyremøt på Sortland. Leder deltok på regionsårsmøte samt 

landsmøte på Gardermoen. Leder deltok 1 dag på lionsmessa første helga i juni med utdeling av 

informasjon om NBCC. Leder deltok også på friluftsmessa på Sortland. 

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

utgang av 2016 gjeldfri. Egenkapitalen til avdelingen er god. Kasserer kommer med mere nøyaktige 

tall i neste sak. 

Medlemstallet for NBCC avd Andøy var ved årsskifte på 108 medlemmer det er 12 medlemmer 

mindre enn for ett år siden. Dette tallet må vi prøve å holde 

I år er det ingen som skal ha 25 års nål men 1 par skal ha 10 års nål. 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 

 

  



 

 


