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 Daugstad 14.03.18  

 

 

Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2017 
 

Forrige årsmøte ble avholdt 14. mars 2017. 

 

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 nå avklart. En ”g” i Skjegstad  

 

På tampen av året kom det nytt ”Daugstad” skilt på Sætre. Ett år etter at det forsvant. DB med flere hadde 

sendt varsel til Statens Vegvesen. 

 

Tradisjonen tro ble det arrangert sykkeldag. I 2017 ble datoen 29. april med sykkelløp og salg av grillmat – 

fint og varmt vårvær.  

Forholdsvis mange deltagere i forhold til tidligere år med 73 deltagere. Solgte nesten all mat. Hadde ikke 

pub eller dans på kvelden pga få vakter og usikkerhet om tilslutning.  

Derav også ikke større resultat enn 8.144,-. 

 

DB arrangerte rusken 11-mai langs veiene for å rydde til 17-mai. Deler av styret og et par til som møtte. 

 

17-mai feiringen ble holdt på Gildeheim. Bra med folk og kjempefint vær   

Populært med årer. Nytt av året var melkespannholding. Noen savnet pilkast som var populært året før. 

Veldig mye skryt av arrangementet som gikk med overskudd på 9.498,-. DB og Daugstad/Vike skulekorps 

fordelte overskuddet 50/50. 

17-mai komiteen og DB ble enig om å legge komiteen inn under DB slik at det blir en del av årsmøtet til 

DB. Retningslinjer for komiteen er utarbeidet, og skal godkjennes i årsmøtet. 

 

DB laget og serverte jonskokgraut også i fjor. Mindre oppmøte enn året før, og fikk da for mye rømmegrøt. 

Resultat på kr. 1365,-. 

 

Tre ungdomer fra bygda tok på seg å male rekkverkene på platting og brua i sommer, samt krattrydding av 

skråning mot elva. Resultatet ble veldig bra  

 

I september ble det arrangert pub med Werner Barth som koldt konsert. Arrangementet gikk i ca null. 

 

DB har i et par år jobbet med å pusse opp toalettene i kjelleren og male gangen oppe. Tross dårlig oppmøte 

på dugnadsdager begynner vi endelig å komme i mål med dette prosjektet  Per Villa har lagt nytt 

gulvbelegg i gang og toaletter, og H. Sylte har montert vaskene. 

Står igjen noe elektrisk, lister og silikon i hjørner. 

 

Daugstad/Vike Skulekorps har brukt å låne Gildeheim for basar 1. søndag i advent hvert år, men i 2017 stilte 

de bare opp for å spille om vi selv arrangerte julegrantenning. Det gjorde vi, men det ble ikke så stort 

oppmøte uten basar. Juletreet var levert av Knut Inge Villa. Veldig dårlig vær slik at alt foregikk inne. 

Arrangementet gikk i null. 

 

Den tradisjonelle juledansen gikk ganske bra, og det ble solgt 75 billetter. ”Bernt Fylling” stod for 

musikken.  

Før dansen arrangerte vi Quiz, der det møtte ca 15 personer. Ble egentlig ganske bra. 

Resultat på kr. 19.139,-, og var den største inntektskilden for DB i 2017. 
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”Fjellmerkingsgruppa” har vært i sving og laget over 100 skilt for å sette opp langs stiene. Håper at vi får 

arrangert merke/ryddeturer til sommeren. 

 

Bygdeavisen ”Lys & Varme” greide vi ikke å utgi i 2015...., ikke i 2016, ikke i 2017... men kanskje i 2018? 

 

Det ble avholdt 4 styremøter i 2017. 

 

En egen årsmelding fra Solsiden Gym ligger vedlagt. 

 

Regnskap: 
 

Økonomi (motsatt fortegn): 

  
 

Historisk (riktig fortegn): Solsiden Gildeheim Diverse Hytteforening Sum 

2016: 16411 4162 10757  31329 

2015: 18800 -43400 24600  0 

2014: 55000 -108000 38000  -1000 

2013: 83000 -27000 38000  94000 

 

Oppdaget nylig at kostnadene for fiber er betalt av leder privat. Derfor er det overført kr. 9.108,- i 2018 som 

egentlig hører til regnskapsåret 2017. 

Det totale årsresultatet for DB er ca minus 10’ når man ser bort fra Hytteforeningen og tar med fiberkostnad. 

 

For avdelingen Gildeheim er resultatet minus 37’. Dette skyldes i hovedsak få arrangementer med gode 

inntekter. 
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For avdelingen Solsiden er resultatet ca +21’. Opp fra +16’. 

 

For avdelingen ”Diverse”, så gjelder i hovedsak renteinntekter og støtte fra offentlige. Renteinntektene har 

gått veldig mye ned i forhold til for noen år siden. 

 

For avdelingen Hytteforening, så er den helt spesiell og skal egentlig ikke ha noen inntekt. Periodisering vil 

gi litt opp og ned i regnskapet.  

Kostnadene er stort sett andel av regnskapsføring. Ca. kr 45’ av Gildeheim konto tilhører Hytteforeningen pr 

31.12.17. 

 

For arrangementer så viser omsetningen ca’ 59 mot 53’ i fjor og 115’ året før.  

 

Driftskostnader for Gildeheim er ca 65’, så rente/finans på 10’ er et veldig viktig bidrag til å dekke de faste 

kostnadene for Gildeheim – spesielt dersom rentene går opp igjen. 

 

Ser nå frem til å ferdigstille toalettene nede. 

 

 

Jørn Inge Løvik  

Leder 2017 


