Daugstad 24.02.16

Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2015
Forrige årsmøte ble avholdt 11. februar 2015.
Vinteren/våren 2015 ble hektisk der vi fikk pusset opp kjellerstua og hadde stor åpningsseremoni 2. feb. 16
Rett før årsmøtet i fjor arrangerte vi balldag, med veldig godt oppmøte – men liten inntjening.
Presentasjon av ny kommuneplan for østsiden av kommunen ble holdt 9.april med godt oppmøte.
Tradisjonen tro, arrangerte vi Stordag/sykkeldag også i 2015 -2. mai var det. Bra oppmøte på sykkeldagen
med 52 deltager, men på kvelden ble vi utkonkurrert av bobiltreff i Tresfjord. Resultat på kr.16’.
17-mai feiringen ble lagt til Gildeheim også i 2015, med fint ver og bra med folk. Den nyoppussa kjellerstua
ble godt mottatt, og noen valgte å bruke den.
Rusken ble det ikke noe av i 2015, men DB arrangerte tradisjonell Jonsok med rømmegrøt og spekemat. Det
kom lite folk til Jonsok, og bare halvparten av grøten ble solgt. Reddet et lite overskudd på kr. 2.000,- med
lotteri (årer).
Aktiviteten videre utover sommeren var ikke så stor, og badeflåten ble ikke sjøsatt i 2015 heller. Laber
badesesong med reng til august. Vi mangler fortsatt en pongtong.
Heller ikke Mjelthaugkomiteen arrangerte noe på fjellet i 2015.
Kartverket har provosert til g-kamp i bygda igjen med å i det stille omdøpt Skjegstad til Skjeggstad. DB har
skrevet brev om dette til kommunen som vil ta tak i dette sammen med andre ting....
DB stod for innsamling til TV-aksjonen også i 2015, men Daugstadingene ga lite til ”Regnskogfondet”.
24. okt var det stor dag for kommunen og Daugstadingene spesielt med bruåpning og mye mindre trafikk
langs veien. DB arrangerte pub for 10-12 oppmøtte.
31. okt arrangerte DB litt på sparket en Halloween feiring der det kom 8-10 utkledde ungdommer. De likte
filmen ”Den sjette sans”.
19. november deltok Wenche og Jørn Inge på Gjensidige utdeling av penger i Kristiansund, og DB fikk kr.
30.000,- som støtte for å pusse opp toalettene. Denne oppussingen er satt igang, og ble gjort bra nok til bruk
til juledansen. Står igjen en del flislegging og legge nytt gulv.
Har kjøpt inn og montert en vaskemaskin for å vaske mopper.
Gangvei og gatelys på Helset kom på plass i slutten av november, og en av grunnene til at SVV brukte så
mye tid og ressurser på denne strekningen kommer nok av den innsatsen DB gjorde for noen år tilbake med
å få regulert strekningen og holde oppe behovstrykket til både kommunen og SVV.
Tresfjordingene og samferdselsministeren manet til kamp om bompenger eller ikke, og DB har både skrevet
brev og ringt til politikerne for å unngå at de fjerner bompengene rundt fjorden. Vi vil ikke ha tilbake
tungtrafikken.
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DV Skulekorps arrangerte ikke adventsbasar i 2014, men de stilte opp igjen i 2015. Veldig koselig med slikt
arrangement sammen med DVSK. Fullt hus 
Oldschool engasjerte en del folk i bygda med å planlegge akuttmottak ved gamleskolen. DB ba om møte for
å diskutere litt om hva det evt kunne bety for bygda, og for å diskutere gjennom avtalene som foreligger i
forhold til idrettsanleggene som DB har investert på området. DB hadde da fått signaler om at mange føler
seg utrygge med så mange ukjente tett innpå der barna skal leke.
Den tradisjonelle juledansen gikk ganske bra med ca 65 solgte billetter. Bernt Fylling som musikant og god
stemning. Som pub før dansen, ble det vist litt av revyene som var i år 2000 og 2001 på storskjerm. Vi sliter
fortsatt med å få folk til å komme tidlig. Resultat på kr. 19’.
Bygdeavisen ”Lys & Varme” greide vi ikke å utgi i 2015...., kanskje i 2016?
Det ble avholdt 6 styremøter i 2015.
Solsiden Gym har vært en ok inntektskilde for DB, men vi merker nå at Bilfinger har dratt fra området, og at
det ikke er noen som drifter dametrimmene lenger. En egen årsmelding ligger vedlagt.
Økonomi (motsatt fortegn):

Historisk (riktig fortegn):
2014:
2013:

55000
83000
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-108000
-27000

38000
38000

-1000
94000

Det totale årsresultatet for DB er ca 0.
For avdelingen Gildeheim er resultatet -43’. 56’ av disse gjelder oppussingen i kjelleren. Minus 108’ året
før.
For avdelingen Solsiden er resultatet ca +19’. Ned fra +55’.
For arrangementer så viser omsetningen ca 115’ mot 35’ i fjor.
Driftskostnader for Gildeheim er ca 55’, så rente/finans på 24’ er et veldig viktig bidrag til å dekke de faste
kostnadene for Gildeheim.
For 2016 er det spennende om man får fiber til bygda, og om det blir strøm til fjells. DB arrangerte nylig
sammen med Setervegen et informasjonsmøte om strøm til fjells, der man også satte ned et interimstyre for
Daugstad Hytteforening. Tanken er at den blir underlagt DB (ref. egen sak).
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