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Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2013 
 

Årsmøtet ble avholdt 4. april 2013. 

 

Mai ble en veldig aktiv måned på Gildeheim med sliping og lakking av gulvet i storsalen, og Sykkel-

/Stordag 25. mai. Gulvet ble veldig bra og i tillegg fikk vi hengt opp ”Sagnskiltene” til Stordagen som alene 

ga et overskudd på ca 25.000. 

 

Gildeheim stod i fokus gjennom hele sommeren der noen av bygdas ungdommer ble engasjert i å male hele 

Gildeheim utvendig, og på vestveggen fikk vi lagt på ny bordkledning. Gildeheim skiltet fikk seg også en 

overhaling. 

Grunnmuren ble også ferdig pusset i 2013. Det siste påbygget og under kjellervinduene i gamlebygget har 

stått upusset så lenge formannen kan huske, og her var Hans Petter en dyktig hjelper. 

Videre fikk vi gravd ned ny avløpsledning på nordsiden med tanke på å lage til handikaptoalett og 

kjøkkenhjørne i hovedetasjen kommende år. 

Arnfinn gjorde også en utmerket jobb med ”Kjellskråninga” og parkeringsplassen. Får vi til å kle med duk 

og beplante i år? 

Fundamentene for en kommende veranda på nordsida fikk vi også gjort ferdig. 

 

Rusken før 17-mai ble gjennomført med bra oppmøte, og den alltid like populære rømmegrøten gikk unna 

på Jonsok feiringen. 

 

Det ble gjort et forsøk med Sommerkafe i sommer, men det ble med bare en gang. Også denne sommeren 

ble kald og grå. 

 

14. august arrangeret DB et ”informasjonsmøte” om Sesskraft der de involverte partene fikk anledning til å 

informere og interesserte fikk anledning til å stille spørsmål. DB benyttet da sjansen til å lodde stemningen 

om DB skulle engasjere seg i en eller annen retning i forbindelse med konsesjonssøknaden. Salen ble 

etterhvert tydelig på at dette burde ikke DB ta parti noen av retningene. 

 

Mjelthaugkomiteen hadde i løpet av sommeren fått satt opp igjen plattingen på Daugstadsetra og 17.august 

arrangerte de Spellemannstreff igjen. Vergudene var snille denne helga og det ble bra med folk. 

 

 DB stod for innsamling til TV-aksjonen også i 2013, og Daugstadingen ga ny rekord med Kr. 11.880,- til 

Nasjonalforeningen for Folkehelsen.  
 

Badeflåten ble ikke mye brukt i løpet av denne korte og kalde sommeren heller, og mistet en av 

pongtongene i en av høststormene. Den ble så satt på land i Villa Beach, og så får vi prøve å skaffe ny 

pongtong for neste år med en endelig super sommer....  

 

Bygdeavisen ”Lys & Varme” fikk vi ut i slutten av november – første gang på flere år – og det virker som at 

bygdefolket liker å motta denne.... 

 

Nytt av året var at DV Skulekorps arrangerte adventsbasar og julegrantenning på Gildeheim igjen. Antagelig 

første basar siden 1982 på Gildeheim... (?) Det så ut til å bli godt mottatt med fullt hus – og et par nisser 

dukket opp for barna. 

For anledningen ble det laget til en ny juletrefot like nedenfor der den nye verandaen kommer, og sammen 

med julestjerner i vinduene ble det tross lite snø en fin julestemning rundt Gildeheim. 
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Den tradisjonelle juledansen gikk ganske bra med 65 solgte billetter. Gunnar Ødegård som musikant og god 

stemning. 

 

Det ble avholdt 4 styremøter i 2013. 

 

Solsiden Gym: 

 Totalt medlemmer variert mellom 50 og 90 stk – meget bra – Men 15-20 av de er bilfinger som vil 

falle bort om ca 1 år. Regnskap viser overskudd på over 80.000,-  

 Hovedaktiviteter foruten helsestudio: Step og Zumba for damer, Innebandy og fotball.  

 Ingen store planlagte investeringer i 2014 i selve gym : bare generellt vedlikehold og evt uforutsette 

kostnader. Pt ikke plass til flere treningsapparat 

 Men det ønskes kjøpt nytt kunstgressdekke på ballbingen , herunder bedre belysning både på 

ballbingen og på Skøytedam. Dette er ønske at besluttes på årsmøte. Det er også et ønske om innkjøp 

av flere benker der evt en enkel gapahuk med grillplass 

 

 

Økonomi (motsatt fortegn): 

 
 

Det totale årsresultatet for DB er nesten kr. 95.000,- 

For avdelingen Gildeheim er resultatet -27’, men det er gjort store investeringer på 45’. 

For arrangementer så ga det et netto resultat på ca 44’ 

Størst inntekt har DB fra Solsiden Gym med 181’ der Bilfinger bidrar med 24’. Netto resultat på 83’. 

Renteinntekter på 35’ dekker nesten investeringene på Gildeheim. 
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