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Styret har hatt slik sammen setning i beretningsåret 2022:  

Styret i perioden frem til 5. oktober 
Leder   Halvard Rønneberg 

Nestleder  Monica Edvardsen 

Sekretær  Tommy Andreassen 

Kasserer  Kine E. J. Westjord 

Styremedlem Line Wangen  

Styremedlem Torgeir Schaug 

Varamedlem  Ole Jensen 

Varamedlem  Børre Brynulfsen 

Revisorer 
Svein Inge Sivertsen og Kjell Einar Bergersen 
 
Komiteer i NBCC avd. Andøy 2021 
Plasskomite 
Line Wangen               467 61 757   Leder 
Torgeir Schaug            911 66 788 
Ingar K Westjord          906 99 233 
Raymond Strøm          950 67 004 
Mail: plassansvarlig@nccandoy.no 

Arrangementkomite 
Monica Edvartsen      953 33 098   Leder 
Ingvild Nilsen             916 15 281 

Bygningskomite 
Tommy Andreassen    913 17 199 Leder 
Trond Alsos                 918 68 216 
Ole Jensen                  907 75 823 
Geir Atle Johansen      416 14 782 

Strømkomite 
Stian Wangen               908 57 821   Leder 
Alexander Schaug        402 32 719 
 

Aktivitet 
Kine E. J. Westjord       909 93 379   Leder 
Ingar K Westjord           906 99 233 

Vei & vann komite 
Bjørn Osenbrock            991 17 285   Leder 
Børre Brynjulfsen           971 37 853 

Inventaransvarlig 
Inger Osenbrock            918 37124 
 

Ridderkollegium 
Kjell Einar Bergersen (2 år) 
Tommy Jensen (1 år) 
Ørjan Kristiansen  (1 år) 

Tomtekomite 
Styret 
 

Valgkomite 
Trond Alsos  Leder 
Linda Pettersen 
Kjell Are Johansen 
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Styrets beretning i perioden  

Avdelingen har pr 1. januar 2022 - 106 medlemmer + husstandsmedlemmer  

Styret har avholdt 9 møter og behandlet 117 saker i 2021 

2021 har sammen med 2020 vært meget spesielle og til dels veldig krevende år for både medlemmer og styret i 
NBCC.AVD.ANDØY, Dette slik det har vært for de aller fleste, grunnet den fortsatt pågående pandemien. 

Av 64 plaser på Sannes er det 4 ledige plasser. Det er etablerte vogner på i alt 60 plasser. Dette er en nedgang med 5 
vogner fra 2021. Styret ønsker i utgangspunkt at alle plasser skal være i bruk, og er en smule bekymret for at en fra 
2020 til 2021 ser at det er en nedgang både i medlemstallet fra 113 til 106 og en nedgang på 5 vogner på Sannes. 

Styret er bekymret for klubbens indre liv, gjennom at en ikke har maktet eller kunne gjennomført tradisjonsrike 
samlinger som påske-, pinse-, høsttreff, eller julebord, grunnet pandemien. Det betyr at vi ikke har kunnet møttes 
slik vi gjerne gjør. For de som har hatt ansvaret for å gjøre våre treff til minnerike dager, har på kort varsel fått 
beskjed fra styret at arrangementet har blitt kansellert, bare dager eller timer i forkant. Styret beklager dette på det 
sterkeste. Og forstår at dette kanskje gjør noe med motivasjonen til den enkelte. Etter styrets mening er det derfor 
viktig at vi i tiden fremover arbeider med å gjenskape klubbfølelsen, en skal være stolt av å være medlem av NBCC 
avd Andøy.  

I 2020 var det utfordrende å få fylt og besatt flere av komiteene i klubben. Ved årsmøtet i 2021 fikk vi fylt noen av 
disse hullene. Samtidig som pandemien setter store begrensinger på hva og hvor mye en kan få utrettet av arbeid. 
Den komiteen som har hatt desidert mest å sysselsette seg i er Plass komiteen, som har vært svært aktiv i 2021. 
Styret mener å se positiv effekt av arbeidet i komiteen. Men ser også at en kan effektuere søknader om plass, 
platting og telt raskere dersom en gjør endringer i vedtekter, slik at det er komiteen som vedtar plass relaterte saker, 
mens det er styret som har ankemyndighet.  

Klubben har i dag en god økonomi, som ble sikret gjennom vedtak på årsmøtet i 2021, blant annet gjennom 
minimumsstrømavgift, økningen i plassavgift. Dette gjør at vi nå kan presentere ett årsregnskap med ett lite 
overskudd. Samtidig vil styret peke på at en kan stå overfor noen økte kostnader som en ikke helt kjenner  i dag. 
Blant annet er vi og vil bli rammet av en høyere strømkostnad frem over. I tillegg ser styret at det kan være noe 
vedlikehold på både bygninger, anlegg og plass. 

I 2021 inngikk Styret avtale med nytt regnskapskontor for klubben. Det gjør at vi i dag har god oversikt over 
økonomien og kan se fremover der vi har en sunn og god økonomi. Det er fortsatt noen utestående fordringer, men 
dette har styret ved kasserer god kontroll på. Og det er iverksatt purringer på disse fordringene. Styret vil spesielt 
fremheve Kine sin jobb som kasserer, hun har pliktoppfyllende ivaretatt rollen svært godt, og hun yter vel utover det 
en kan forvente i ett frivillig ulønnet verv. 

En stor sak i 2021 som styret har brukt mye tid på er renovasjonsavgiften for fritidsboliger. Denne er ikke vedtatt 
ennå av kommunestyrene, men vil dersom den vedtas få konsekvenser for oss både på økonomi og på logistikk og 
eventuelt også på plassen. En har ikke fått klare svar fra hverken Reno Vest eller fra Andøy kommune om hvordan 
den er tenkt utformet for campingplasser, som ikke drives kommersielt. Dette er en sak styret vil orientere 
medlemmene om på ett senere tidspunkt 
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I 2020 presset Andøy energi på med krav om kontroll av det elektriske anlegget, samt at de krever innsyn i våres KS 
system. (Noe vi fortsatt ikke har). Usikkerheten knyttet til mulige utgifter til strømutbedring, er satt i bero inntil 
videre. 

I 2020 inngikk Styret en avtale med Andøy Installasjon om utbedring strøm installasjoner i avdelingens bygninger på 
Sandnes i 2021. Dette for å imøtekomme kravet om samsvarserklæring. I avtalen skal samsvarserklæring for 
strømstolper være gjennomført 2021. Styret har ennå ikke mottatt en sluttrapport på dette arbeidet, og vil 
etterspørre denne. I løpet av 2022 skal alle spikertelt ha samsvar erfaring. Styre må også dokumentere vår drift med 
hensyn til KS system. Dessverre har ikke klubben ett godt nok Kvalitetsstyrings-system, og dette bør bli ett prioritert 
arbeid i 2022. 

Arbeidet i styret har i hovedsak har dreid seg om koronarestriksjoner og opprettholdelse av drift på Sandnes, 
Sandnes har hatt noe utskiftning av medlemmer i 2022 noe som har krevd mye saksbehandling. Vi har en aktiv 
caravanplass, det er positivt å kunne melde at de fleste plasser har vært utleid i perioden. Vi har pr. dato ingen på 
vente- liste, men vi har ett par ledige plasser som ennå ikke er utleid. Dette kan være negativt for klubben. En må 
derfor se på hva en skal gjøre for å øke rekrutteringen til klubben og til sannes.  

De senere år har sommer aktiviteten økt betydelig på Sandnes, nå som korona har begrenset reisemuligheter har vi 
veldig mange som bruker Sandnes ofte.  Samtidig vil styret hevde at Camping og Sandnes som plass er i utvikling og 
det er viktig at vi følger den slik at vi tilpasser oss medlemmene. Styreverv og komiteer er viktige arenaer for 
utvikling av avdelingen for å skape bånd/eierskap mellom medlemmer og aktiviteter.  

Drift av Sandnes har medlemmene tatt stort egenansvar for i denne perioden, som korona har stoppet felles dugnad. 
Vi har lykkes med å gjennomføre de planlagte utbedringer og ordinært vedlikehold. Valgkomite lyktes med å skaffe 
nytt styre til det utsatte ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt i september, slik at vi har etablert et komplett 
styre. 

Styret har også en bekymring for at medlemmer seg imellom diskuterer saker rundt «Bålpanna» på kvelden. Styret 
ber alle medlemmer om å ta saker opp med styret. Er medlemmer uenige i vedtak fattet av styret, skal dette tas opp 
med styret. Det samme dersom noen har tanker eller innspill som kan gavnet hele klubben eller Sannes, skal dette 
rutes til styret. Det er viktig at dere som medlemmer spiller inn forslag på løsninger eller innsigelser direkte til 
klubbens styrende organer. Uten dette vil arbeidet i styret være uinteressant og lite lystbetont. 

I år har det dessverre ikke blitt delt nåler for 35 år, 30 år,  25 år, 20år eller 10 års medlemskap. Dette vil bli gjort så 
snart dette er mulig. Styret ser viktigheten av å løfte opp enkelt medlemmer som gjør en god jobb og som fortjener 
en klapp på skulderen. Derfor ønske styret at vi skal verdsette våre medlemmer. En revitalisering av ridderkollegiet, 
en verdig markering av medlemmer som skal ha års merker er viktig.  

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 og i NBCC avd Andøy. TUSEN TAKK. Styret vil takke til alle de som i året fikk oppgaver for 
velvilligheten med å påta seg oppgavene, selv om de ble kansellert. 

 

Caravan hilsen fra styret i NBCC avd. Andøy 


