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Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2016 
 

Forrige årsmøte ble avholdt 24. februar 2016. 

 

”Strøm til Setra” prosjektet holdt på å strande på informasjonsmøtet som vi arrangerte 12.feb. Det var ikke 

nok interesserte, og det var for dyrt. Det ble allikevel satt ned en komite kalt ”Daugstad Hytteforening” som 

skulle se på det å gjøre graving av grøfter på dugnad for å se om man fikk ned kostnadene. Foreningen ble 

uformelt underlagt DB. 

Komiteen bestod av: Stein Øverås, Jørn Inge Løvik, Roger Valldal, Martin Neraas og Sigmund Kleive 

Komiteen greide å få til avtaler med NVN, gravere, grunneiere, hytteeiere og med god dialog mellom NVN 

og Sesskraft – så fikk man faktisk prosjektet i havn. Se egen sak i dagsorden. 

 Det legges nå opp til at Daugstad Hytteforening blir en ”arbeidsgruppe” underlagt DB og ikke en 

egen forening med egne statutter. 

Det ble ikke bruk for garantistillelsen som DB gjorde i fjorårets årsmøte. 

 

DB engasjerte seg litt i spørsmålet om en prøveordning uten bompengeinnkreving rundt fjorden. Det var stor 

frykt for at spesielt tungtransporten ville begynne å kjøre rundt fjorden igjen, så dette protesterte vi på. Det 

ble heller ikke noe av. 

 

Grunnet en ny måte å skrive Skjegstad på med dobbel ”g”, så har DB og flere sendt inn klage til kommunen. 

Dette er brakt videre til Statens kartverk – og saken er ikke ferdig behandlet ennå. 

 

DB kjøpte inn 3 stk utebenker fra TreMek. Kostet kr. 7.350,-. 

 

Tradisjonen tro ble det arrangert sykkeldag. I 2016 ble datoen 30. april med sykkelløp og salg av lapskaus – 

fint og varmt vårvær.  

Forholdsvis få deltagere i forhold til tidligere år med 45 deltagere. Solgte ca halvparten av maten. Hadde 

ikke pub eller dans på kvelden fordi ingen ville stille som vakter. Derav også ikke større resultat enn 7.311,-. 

 

DB arrangerte en ryddedag 15-mai  på uteområdet for å fjerne rusk og løvetann. Ikke så mange som møtte 

her heller. 

 

17-mai feiringen ble holdt på Gildeheim – uten å vasse i løvetann  Bra med folk og ok vær.  

Viktig at 17-mai komiteen samsnakker med forrige komite og sørger for at man får litt inntekter av 

arrangementet. Retningslinjene for komiteen burde vært satt på en bedre måte enn at man justererer som de 

enkelte medlemmene i hver komite finner ut for seg.  

På årsmøtet i fjor ble det nevnt at dette burde vært tatt opp som egen sak i årsmøtet for DB slik at alle i 

bygda kunne få komme med sin mening om det. Oppfordrer kommende komite å se på dette. 

 

DB laget og serverte jonskokgraut også i fjor. Veldig bra oppmøte – og gikk til og med tom for graut  

 

Dåm og Drag leide Gildeheim 17. juli og satte opp en flott konsert med ”Far og to døtre”. En musikalsk 

opplevelse med familien Daugstad-Wiik og Werner Barth. Fullt hus og fornøyde publikummere. Vi 

oppfordrer herved DD å sette opp flere lignende konserter  

 

DB har hele året jobbet med å pusse opp toalettene i kjelleren og male gangen oppe. Gangen er nå så og si 

ferdig, men toalettene drar ut i tid. DB har prøvd å arrangere dugnadsdager, men sliter med manglende 

oppmøte. 

Vaskemaskin for å vaske mopper er kjøpt inn og står på bakrommet i kjelleren. 
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Daugstad/Vike Skulekorps får låne Gildeheim for basar 1. søndag i advent hvert år, og DB benytter 

anledningen til julegrantenning og nisser for barna. Fullt hus også i 2016 og juletreet var levert av Arnfinn 

Lange. 

 

Rett inn i jula og juleferien la kommunen ut på høring det med vegnamn i bygda. Det var altfor kort tid til å 

gjøre noen skikkelig høring i bygda om namnene, så DB la ut et spørreskjema på Facebook sida for en 

uhøytidelig sondering av stemningen rundt namnene. 

Det ble faktiskt et ganske stort engasjement som DB brukte som grunnlag i brevet til kommunen. Et godt 

forslag som kom inn utenom spørreskjemaet var ”Ivar Brovoldsveg” for vegen fra Fagervik til Vike. DB 

sendte dette inn som forslag til kommunen sammen med ønske om utvidet høringsfrist. Dette ble det ikke 

tatt hensyn til, og de foreslåtte namnene ble vedtatt. 

 

Den tradisjonelle juledansen gikk ganske bra selv om det bare ble solgt 48 billetter. ”Staute Kara” stod for 

musikken.  

Som pub før dansen, ble det gjort forsøk på ølsmaking fra lokal hobbybrygger Rune Valle. Veldig godt øl, 

men få folk på ølsmaking. Resultat på kr. 12’. 

 

Bygdeavisen ”Lys & Varme” greide vi ikke å utgi i 2015...., ikke i 2016, men kanskje i 2017? 

 

Det ble avholdt 4 styremøter i 2016. 

 

En egen årsmelding fra Solsiden Gym ligger vedlagt. 
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Økonomi (motsatt fortegn): 

 
 

Historisk (riktig fortegn): Diverse Gildeheim Solsiden Sum 

2015: 24600 -43400 18800 0 

2014:  38000 -108000 55000 -1000 

2013: 38000 -27000 83000 94000  

 

 

 

Det totale årsresultatet for DB er ca 31’. 

For avdelingen Gildeheim er resultatet 4’. Minus 108’ året før (grunnet oppussing). 

For avdelingen Solsiden er resultatet ca +16’. Ned fra +19’. 

For arrangementer så viser omsetningen ca’ 53 mot 115’ i fjor.  

Driftskostnader for Gildeheim er ca 60’, så rente/finans på 11’ er et veldig viktig bidrag til å dekke de faste 

kostnadene for Gildeheim. 

 

For 2016 er det spennende om man får ferdig toalettene nede. Står igjen en god del jobb. 

 

 

Formann: 

 

Jørn Inge Løvik  


