Styrets beretning 2014
Følgende har hatt tillitsverv i perioden:
Styret
Leder
Nest leder

Trond-Ingar Otterholm
Bjørn Osenbroch

Kasserer
Sekretær

Elisabeth Johansen
Tommy Andreassen

Styremedlem Tor Eirik Mortensen
Styremedlem Pål Vidar Nilsen
Styremedlem Tommy Jensen
Varamedlem
Varamedlem

Alexander Schaug
Silje Reinholdtsen

Revisor
Revisor

Kjell-Einar Bergersen
Wenche Rønneberg

Ridderkollegium
Leder
Kjell-Einar Bergersen
Medlem
Torill Jensen
Medlem
Jan Arild Hansen
Valgkomité
Leder
Medlem
Medlem
Vara

Ole Jensen
Tore Johannessen
Torgeir Schaug
Ida Hermansen

2014 har vært et aktivt og vellykket år for NCC avd. Andøy.

Det har vært avholdt fire arrangementer på Sandnes siste år. Familiekarneval (første gang), påsketreff, høsttreff og
julebord. Det har vært stor deltakelse på alle arrangementer. Vi har hatt bankterminal på de siste arrangementer,
med stort hell. 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 10 styremøter i løpet av perioden og en rekke saker er behandlet.

Styrets beretning 2014
Det har også vært mange dugnadstimer lagt ned på Sandnes i denne perioden. Lekeplassen XXXXXXX vel 30 000,- ber
om at alle hjelper til å holde denne i god stand. Alle veier er gruset opp og det samme er parkeringsplassen. Huset
og grillbua er ferdig malt. Det er montert opp et søppelskur for å håndtere vår nye søppelsituasjon. Sanitærbygget
går gjennom en reparasjon etter en vannlekkasje. Denne har tatt svært lang tid, men vi er lovet at den vil være ferdig
innen kort tid. 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 mange nye leietakere til Sandnes, vil ønske disse velkommen og håpe at de har funnet seg godt til
rette. Vi har i talende stund en ledig plass og en plassøker.
Leder fra styret har deltatt på ett regionstyremøte på Sortland. Leder deltok på regionårsmøtet i Svolvær. I tillegg
deltok leder Landsmøte på Gardermoen.
Økonomien i avdelingen er sunn og god, og det arbeider styret for at den fortsatt skal være.
Samlet gjeld ved årsskifte var vel 30 000,- og en egenkapital på vel kr 280 000,- på samme tidsrom. Kasserer kommer
med mere nøyaktig oversikt i neste sak.
Medlemstallet har stabilisert seg etter at NBCC sentralt har fått justert medlemsregisteret sitt. Det er blant annet
slutt på prøvemedlemsskap. Medlemstallet for NBCC avd. Andøy var ved årsskiftet på 113 stk. Det er 3 flere en for et
år siden.
I år er det et 2 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 NBCC avd. Andøy

