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Dato: 
Klokkeslett 
Sted: 

onsdag den 18. August 2021  
20:00. 
Tyttebærvn. 2, Andenes 

Styret 
 
Andre 
inviterte 

Halvar Rønneberg, Monica Edvardsen, Kine E. J. Westjord, Line Wangen, 

Torgeir Schaug, Tommy Andreassen 

 

Vara medlemmer 

Frafall:Vara medlemmer 

Saksliste:  
Sak xx-21 Fordeling av plass 15 

 
Det er inn søknader om etablering på Sandnes på plass nr.15, fra  Marianne 
Elise Olthuis. I søknaden står det at hun holder på å melde seg inn i NBCC. 
 
Plass komiteen har opplyst at plassen er ledig og at det er ingen på vente liste.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Marianne Elise Olthuis til deles plassnr. 15. Dette forutsettes at de tildelte er 
kjent med regelverket for etablering på Sandnes, og setter seg inn dette. Det 
henvises til klubbens hjemmeside der reglementer er bekjentgjort. 
 
Søkere må før etableringen finner sted ha innbetalt etableringsgebyret jamfør § 
1. i «Reglement for faste plasser på Sandnes». Det forutsettes videre at søker 
har oppfylt medlemskap i NBCC avd Andøy 
 
Vedtak: 
Marianne Elise Olthius vil få tildelt plassen såfremst hun tegner 
medlemmsskap i NBCC avd.Andøy. 
 

 Sak xx – 21 Webmaster 
Det vises her til mail fra WEBmaster av 28. juli 2021. 
Vil informere deg/dere i styret at dere må finne en ny webmaster. 
Er heller lite tilgjengelig for å drive opplæring av eventuell ny webmaster.  
Min anbefaling er å ta kontakt med Tor Eirik Mortensen, som har vært 
webmaster, for å høre om han kan overta denne rollen. Eller om han kan lære 
opp en ny.  
Er selvfølgelig behjelpelig med oppdateringer av hjemmesiden enda en 
periode, men ser at dette kan bli vanskelig etter ca 24 august. :-)  
Mvh Trond-Ingar Otterholm 
 



 

           Referat styremøte 180821 

 
 

 

Ugradert – kan deles eksternt med godkjenning fra informasjonseier. Skal ikke publiseres åpent. 

Som styret ser har han konkret foreslått, at Styret spør, Tor Eirik Mortensen 

som ny Webmaster. Styrets leder ønsker først å ta saken opp i styret før en       

forespør en ny Webmaster. Men det er opplagt at klubben trenger en 

Webmaster, og at Mortensen har de riktige egenskaper og kunnskap om  drift 

av våre websider. Men det er mulig dere i styret har andre forslag som vi kan 

vurdere, eventuelt at vi fremmer en henvendelse til Mortensen om dette.  

Forslag til Vedtak: 

Legges frem uten innstilling 

Vedtak: 

Styret hører med Tor Eirik Mortensen om han kan gi Nina Jarnæs Skogvoll 

opplæring som webmaster. 

Sak xx – 21 Klipping og vedlikehold på Sannes 
Styrets leder har via Facebook siden henstilt alle medlemmer om å klippe og 
stelle på Sannes, spesielt på egen plass. Flere av styrets medlemmer har i løpet 
av sommeren vært inne på sannes og sikkert med selvsyn sett at plassen har 
vært noe ustelt. En bør derfor få igangsatt ett eller annet opplegg, gjerne i 
regelverksform, eller ett opplegg som kan ivareta at det blir stell på Sannes 
gjennom sommeren. 
Samtidig må det ikke «stikkes under en stol» at mange er bortreist på 
sommeren, og at det» er langt» å dra innover «bare» for å klippe og stelle rundt 
spikerteltet. 
Det kan vurderes f.eks. å etablere ett felles «klippsystem», der naboer hjelper 
naboer, eller ett dugnadssystem, med felles dag i juni og august for klipping og 
stelling. Det kan også være andre ideer her. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedtak: 
Styret blir å sende sms/epost til medlemmer og styremedlemmer som ikke 
klipper rundt vogn og spikertelt om å få dette gjort. Så oppfordres alle 
medlemmer å klippe på fellesarealer. 
 

Sak xx – 21 Oppstart av budsjett 2021 
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Styret må utarbeide ett eget forslag til budsjett for 2021. Forslaget skal legges 
frem til ekstra ordinært årsmøte 2021, som kun har budsjett som sak.  
Kasserer får i oppdrag å utarbeide ett utkast til budsjett for 2021.08.10 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedtak: 
Styret tar eget styremøte ang.saken. 25/8 klokken 1900. Budsjett og ekstra 
årsmøte. 

Sak xx – 21 Høsttreff 
 
Forslag til vedtak: 
NBCC avd andøy ber høsttreff komiteen om å tilrettelegge for gjennomføring 
av høsttreff den 17. – 19 september 2021.  
 
Vedtak: 
Høsttreffet vil bli helgen 1-3.oktober 2021. 

Sak xx – 21 Ekstra ordinært årsmøte 
 
Forslag til vedtak: 
Styret innkaller avdelingen til ekstra ordinært årsmøte på Sannes lørdag 18. 
september 2021 kl. 12:00 på Huset 
 
Vedtak: 

Årsmøte skal avholdes 2.oktober klokken 1200. 
Sted : Huset på Sandes camping. 
 

Sak xx – 21 Covidsituasjonen 
 
Vurdere lettelser av tiltak på Sannes. 
 
Saken legges frem uten innstilling  
 
Vedtak: 
Styret vil vurdere lettelser på smittevern inn i mot høsttreffet. Etter 
tilbakemeldinger fra medlemmer så ønsker styret at toalettdører og dør inn i 
huset fortsatt skal være låst. Mange medlemmer har uttrykt at låset dører og 
enkelte tiltak som er etablert på Sandes camping er positive. 

Sak xx - 21 Eventuelt 
Ønske om nye gressklippere. 

 
  
___________________________________________________________________________ 
Dato: søn. 4. apr. 2021 kl. 22:29 
Emne: New message via contact form on nccandoy.no - Søknad om plass page 
Til: <plassansvarlig@nccandoy.no> 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnccandoy.no%2F&data=04%7C01%7Chronneberg%40mil.no%7Cdb5cb70bfd9e43903e6508d8f7ad9c36%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637531672338095207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fG6z2qVvM9OwGjBinSh53pEYA2oHm98TKai1nGlAtZA%3D&reserved=0
mailto:plassansvarlig@nccandoy.no
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You received a new message from kjellare12@gmail.com sent via the contact form on 
nccandoy.no. 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Medlemsnr i NBCC avd Andøy: 13300883 
 
Navn: Kjell-Are Johansen  
 
Søknad plass nr: 76 
 
Type søknad: Søknad om å bytte plass 
 
Beskjed: Ønsker å bytte plass, da jeg skal overta spikertelt av Jan Arild Hansen 
 
Telefon: 99236400 
 
E-post: kjellare12@gmail.com 
 
Navn på alle familiemedlemmer: Alexandra Råstad  
 
------------------------------------------------------------------------- 
søn. 4. apr. 2021 kl. 22:27 skrev <plassansvarlig@nccandoy.no>: 
You received a new message from snoopy.75@hotmail.com sent via the contact form on 
nccandoy.no. 
------------------------------------------------------------------------- 
 
Medlemsnr i NBCC avd Andøy: 12345 
 
Navn: Hege 
Søknad plass nr: 76 
 
Type søknad: Søknad om ny plass 
Beskjed: Har betalt medlemskontingent i Nbcc, men ikke mottatt medlemsnummer enda. 
Dette kan ettersendes.  
Telefon: 91168313 
 
E-post: Snoopy.75@hotmail.com 
Navn på alle familiemedlemmer: Anine Aune Johannessen 
Jennie Aune Johannessen  
Anneli Tomine Aune Johannessen 
Eliot Johan Johannessen  
 
------------------------------------------------------------------------- 
man. 19. apr. 2021 kl. 14:42 skrev <plassansvarlig@nccandoy.no>: 
You received a new message from karlbehren@yahoo.no sent via the contact form on 
nccandoy.no. 
------------------------------------------------------------------------- 

mailto:kjellare12@gmail.com
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnccandoy.no%2F&data=04%7C01%7Chronneberg%40mil.no%7Cdb5cb70bfd9e43903e6508d8f7ad9c36%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637531672338100185%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Be6%2BS%2FW2ZQ3XR5hfWgSS8MmQ4wFo3lEI38Y2kYx3oXM%3D&reserved=0
mailto:kjellare12@gmail.com
mailto:plassansvarlig@nccandoy.no
mailto:snoopy.75@hotmail.com
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnccandoy.no%2F&data=04%7C01%7Chronneberg%40mil.no%7C24971eb624dd4a6f453908d8f8db4f47%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637532968105192430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UajFDtORU67d3VRtpkF9cITda0Enda1F3i%2FPN800mjk%3D&reserved=0
mailto:Snoopy.75@hotmail.com
mailto:plassansvarlig@nccandoy.no
mailto:karlbehren@yahoo.no
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnccandoy.no%2F&data=04%7C01%7Chronneberg%40mil.no%7Cf9bf933a7906490e7c9208d9033cf4ad%7C1e0e6195b5ec427a9cc1db95904592f9%7C0%7C0%7C637544383022677649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kcoCbdA9oN5HU4u8lNHKZUnlnzxaipatPungwNWsWGw%3D&reserved=0
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Medlemsnr i NBCC avd Andøy: 13300892 
 
Navn: Karl Behrens / Lena Enoksen 
Søknad plass nr: Ikke valgt 
 
Type søknad: Søknad om ny plass 
Beskjed: Ønsker å se hvilken plasser som blir ledig 
 
Telefon: 93045152 
E-post: karlbehren@yahoo.no 
 
Navn på alle familiemedlemmer: Lena Enoksen 
Karl Behrens 
 

OPPSIGELSE AV 

PLASS NR 76.docx
 

Datert 02.04.2021 
OPPSIGELSE AV PLASS NR 76. 

 
Vi sier herved opp vår plass nr 76 på Sandnes.  
Strømmen vil bli avlest når vi fjerner vogna og sendt til kasserer. 
Platting og telt er solgt til Kjell Are Johansen (plass 52) som kommer til og søke på denne 
plassen.  
Skulle ikke Kjell Are få plassen vil plassen bli ryddet umiddelbart etter ny tildeling. 
 
Plassen kan utlyses umiddelbart da vogna vil blir fjernet i påsken. 
 
 
 
Bente Alsos og Jan Arild Hansen. 
 

mailto:karlbehren@yahoo.no
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