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Følgende har hatt tillitsverv i perioden:  

Styret 

Leder  Trond-Ingar Otterholm 

Nest leder Arild Mortensen 

Kasserer Svein Inge Sivertsen 

Sekretær Kirsti Brynjulfsen 

Styremedlem Tor Eirik Mortensen 

Styremedlem Jens Sverre Alsos 

Styremedlem Tommy Jensen 

Varamedlem Ørjan Kristiansen 

Varamedlem Bjørn Osenbrock 

Revisor  Kjell-Einar Bergersen 

Revisor  Wenche Rønneberg 

Ridderkollegium 

Leder  Kjell-Einar Bergersen 

Medlem Torill Jensen 

Medlem Jan Arild Hansen 

Valgkomité 

Leder  Elin Mortensen   Vara Stig Iversen 

Medlem Torgeir Schaug   Vara Vidar Kind 

Medlem Ingar Kristensen  Vara Merete Rishaug 

 

2012 har vært et meget aktivt og vellykket år for NCC avd. Andøy.  

Året startet som vanlig med karneval for store og små på samme helg som årsmøtet blir avviklet på Sandnes. Det var 

særdeles stor deltakelse på begge karnevalene.  

Påsken var neste arrangement som gikk av stabelen. Dette var også et meget hyggelig arrangement, i store 

snømengder.  

Høsttreffet var feiret sist i september pga veibyggingen på campen. Stor deltakelse av avdelings medlemmer gjorde 

også dette til et flott arrangement.  

Fjorårets siste arrangement var julebordet. Vi må ha vært snille for nissen var på besøk.  Kjempedeltakelse også her.  

Styret vil rette en STOR takk til alle som har stått på for at alle disse arrangementene har vært så vellykkede.  Både til 

de som har hatt ansvaret for arrangementene, kakebakere, loddkjøpere, bingospillere, dansere, kafegjester, osv.  

To medlemsmøter har vært avholdt. Ett under påsken og ett under høsttreffet. Det har vi som plan å gjenta i år også. 

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av perioden og en rekke saker er behandlet. Det som har opptatt styret 

mest i perioden er spesielt to saker. Først var det årsmøtets pålegg om å bygge veier på Sandnes. Dette 
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dugnadsarbeidet ble gjennomført med bravur. Den neste store saken styret har arbeidet med er kjøp av mere tomt 

til campingen. Leieavtalen vi har i dag er ikke av beste sort og utleiere er ikke villig til å imøtekomme oss med 

langtidsleie med lang oppsigelsestid. Derfor har styret fremmet forslag til dette årsmøte om kjøp av mere tomt på 

østsiden. Kommer tilbake til den saken senere på møtet.  

Det har også vært mange dugnadstimer lagt ned på Sandnes i denne perioden. Vi har bygd veier på både kotelettsia 

og pølsesia, gjennomført sårt tiltrengt vedlikehold og tilpassinger både på Huset og på Sanitærbrakka. Vil takke alle 

medlemmer som har stilt villig opp, både direkte i dugnadsarbeidet og i planlegging og beverting til disse. 

Kjempebra!!!! 

Det er kommet 4 nye leietakere til Sandnes, vil ønske disse velkommen og håpe at de har funnet seg godt til rette.  

Videre er det 7 stykker som har byttet plass på Sandnes i perioden.  

To fra styret deltok på Regionstyremøtet på Offersøy. Leder deltok på regionårsmøtet på Sortland. I tillegg deltok 

leder med sin bedre halvdel på Lederkonferansen på Gardermoen.   

Av treff i regionen var det ikke noen treff, men det ble arrangert to fellesturer. Vårturen gikk til Offersøy med 14 

ekvipasjer fra vår avdeling, av 26 totalt. Meget bra. På høstturen ble det bare to ekvipasjer fra Lofoten som deltok. 

Denne turen var samme helg som vi hadde veibygging. 

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

Samlet gjeld ved årsskifte var 124000,- og en egenkapital på kr 107000,- på samme tidsrom.  Kasserer kommer med 

mere nøyaktig oversikt i neste sak.  

Medlemstallet har sunket til et mere korrekt nivå etter at NCC sentralt har fått justert medlemsregisteret sitt. Det er 

blant annet slutt på prøvemedlemsskap. Medlemstallet for NCC avd. Andøy var ved årsskiftet på 118 stk. Dette håper 

vi å øke i løpet av året. 

I år er det et ukjent antall medlemspar som skal ha 25 års nåler og 8 par som skal ha 10 års nåler. Det er NCC sentralt 

som ikke har orden i medlemregistrene som gjør at alle som ble NCC medlemmer før 1988 er registrert med 1988 

som innmeldingsår. Er det noen som ikke har fått nål, men som skulle hatt det håper jeg de tar kontakt. Nålene vil bli 

utdelt under påskearrangementet.  

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 NCC avd. Andøy 


