
Styrets beretning 2014 

 
Følgende har hatt tillitsverv i perioden:  

Styret 

Leder  Trond-Ingar Otterholm 

Nest leder Bjørn Osenbroch 

Kasserer Svein Inge Sivertsen 

Sekretær Elisabeth Johansen 

Styremedlem Tor Eirik Mortensen 

Styremedlem Jens Sverre Alsos 

Styremedlem Tommy Jensen 

Varamedlem Ørjan Kristiansen 

Varamedlem Pål Vidar Nilsen 

Revisor  Kjell-Einar Bergersen 

Revisor  Wenche Rønneberg 

Ridderkollegium 

Leder  Kjell-Einar Bergersen 

Medlem Torill Jensen 

Medlem Jan Arild Hansen 

Valgkomité 

Leder  Olav Tuftene   Vara Tone Schaug 

Medlem Edvin Adolfsen   Vara Eva Adolfsen 

Medlem Nina Jarnæs Skogvoll  Vara Alexander Schaug 

 

2013 har vært et aktivt og vellykket år for NCC avd. Andøy.  

 

Det har vært avholdt fire arrangementer på Sandnes siste år. Karneval, påske, høsttreff og julebord. Det har vært 

stor deltakelse på alle arrangementer. Derfor tror vi at antallet og størrelsen på arrangementene er riktig og satser 

videre etter samme lest i inneværende år. 

Styret vil takke 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 9 styremøter i løpet av perioden og en rekke saker er behandlet. 

 

 

 



Styrets beretning 2014 

 
En sak som har krevd en del arbeid i styret 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. Nå har også 

tomtekjøpet på oversiden av campingen gått i vasken og styret har ingen umiddelbare planer om å erverve mer 

tomt. Det har også vært mange dugnadstimer lagt ned på Sandnes i denne perioden. Vi har skiftet tre vinduer og 

kledning på en vegg på Huset, noe som var tiltrengt. Vi har også fått malt ett strøk med ny farge på Huset og tar sikte 

på å få et strøk til på vårparten. Ny do tømming er montert slik at også denne oppgaven blir en mer hyggelig affære, i 

den grad dette kan være det.  I tilegg har det vært utført flere andre dugnadsoppgaver, både store og små, men kan 

ikke nevne alle her. Vil takke alle medlemmer som har stilt villig opp, både direkte i dugnadsarbeidet og i planlegging 

og beverting til disse. Kjempebra!!!! 

Det er kommet 9 nye leietakere til Sandnes, vil ønske disse velkommen og håpe at de har funnet seg godt til rette.  

Videre er det 5 stykker som har byttet plass på Sandnes i perioden. Vi har i talende stund 3 ”ubebodde” plasser.  

Leder fra styret har deltatt på to Regionstyremøter, ett i Laukvik og ett i Lyngvær. Leder deltok på regionårsmøtet på 

Sortland. I tillegg deltok leder og sekretær med sine bedre halvdeler på Lederkonferansen på Gardermoen.   

Det ble arrangert 2 fellesturer i regi av NCC region3. Vårturen gikk til Laukvik med 23 ekvipasjer fra vår avdeling, av 

52 totalt. Meget bra. På høstturen ble det bare 3 ekvipasjer fra avdelingen som deltok, av ca 22 totalt.  

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

Samlet gjeld ved årsskifte var vel 105000,- og en egenkapital på vel kr 260000,- 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 110 stk. Det er 8 

færre en for et år siden. Imidlertid er 18 av disse nye medlemmer.  

I år er det et 1 medlemspar som skal ha 25 års nåler og 4 par som skal ha 10 års nåler. Nålene vil bli utdelt under 

medlemsmøtet i 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 


