Daugstad 11.03.19

Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2018
Forrige årsmøte ble avholdt 14. mars 2018.
DB arrangerte rusken 3-mai langs veiene og fjøro for å rydde til 17-mai. Denne datoen var det store
arrangementer over hele landet for rydding langs sjøen, så da hengte vi oss på det. Det kom mange for å
delta, 15-20 stk. Utdeling av pølse og saft.
Tradisjonen tro ble det arrangert sykkeldag. I 2018 ble datoen 5. mai med sykkelløp og salg av grillmat –
fint og varmt vårvær.
Færre deltagere enn tidligere å med bare 40 startende. Bør ha underholdning etter sykkelløpet for å holde på
folket og selge mer lodd. Hadde Kahoot quiz og pub på kvelden – fin stemning der.
Hadde igjen mye mat og derav også ikke større resultat enn 4.533,-.
Det ble investert i et lydanlegg, som er ganske bra. Kostet ca kr 27.000,Videoovervåking er montert.
Tresfjord Janitsjar og Daugstad/Vike skulekorps stoppet og spilte et par marsjer før de dro videre til
Tresfjord. 17-mai toget gikk for første gang uten korps. Johannes trillet en melkevogn med lydanlegg på, og
det fungerte egentlig veldig bra  Bra med folk og kjempefint vær 
Resultat på 5.520,-.
Grendalaget stod for underholdninga til jonsokgrøten – veldig bra  Solgte også en runde med årer. Solgte
ca 12 kg med grøt . Resultat på kr. 2464,-.
”Far og To døtre” ønsket å holde konsert på Gildeheim 14, juli, og i samarbeid med DB. Vi ordnet grillmat,
kake og kaffe, samt at vi arrangerte pub på kvelden. Fullt hus på konserten, men de fleste gikk etter den.
Greide allikevel å selge all grillmaten, og det ble en fin stemning på puben.
Veldig fin sommer i 2018, og vi greide til og med å få ut badeflåten. Bør det informeres bedre om
badeplassen?
DB har i noen år jobbet med å pusse opp toalettene i kjelleren og male gangen oppe. Tross dårlig oppmøte
på dugnadsdager er vi endelig kommet i mål med dette prosjektet 
Står igjen noe elektrisk.
Tresfjord Janitsjar og Liv Marit Sætre stod for underholdningen under adventsbasaren. Var dårlig vær, så alt
foregikk inne. Marius Finsveen ordnet juletre. Resultat på 5.681,-. Solgte lodd med både bok og 2xårer. Kan
være lurt å selge lodd på FB på forhånd
Den tradisjonelle juledansen fikk forholdsvis liten oppslutning. 32 billetter mot 75 året før. ”Bernt Fylling”
stod for musikken. Han er allerede booket for 2019-dansen.
Før dansen arrangerte vi Quiz, der det møtte ca 0 personer.... Resultat på kr. 3.311,-.
”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.
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Bygdeavisen ”Lys & Varme” greide vi endelig å gi ut i april 2018. Da også med et spørreskjema om hva
bygdefolk kunne tenke seg skal skje i bygda og om de kunne tenke seg å bidra. Responsen var heller laber.
Det ble avholdt 5 styremøter i 2018.
En egen årsmelding fra Solsiden Gym ligger vedlagt.

Regnskap:
Økonomi (motsatt fortegn):

Historisk (riktig fortegn):
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:

Solsiden Gildeheim Diverse Hytteforening
21223
-37000
16217
16411
4162
10757
18800
-43400
24600
55000
-108000
38000
83000
-27000
38000

Sum
9869
31329
0
-1000
94000

Det totale årsresultatet for DB er ca minus 72’. Både Solsiden og Gildeheim har gjort store investeringer i
2018.
For avdelingen Gildeheim er resultatet minus 97’. Ca 55’ av disse er oppusing i kjeller/gang og lydanlegg,
men det er alt for få arrangementer som går godt !!!.
For avdelingen Solsiden er resultatet minus 66’. Trekker man fra kr 70’ i oppussing, betyr det et positivt
driftsresultat på ca 4’
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, men det var bra med støtte i 2018. Ca 20.000 fra
Sparebanken Møre i støtte til lydanlegg.
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For avdelingen Hytteforening, så er den helt spesiell og skal egentlig ikke ha noen inntekt. Periodisering vil
gi litt opp og ned i regnskapet.
For arrangementer så viser omsetningen ca 70’, mot 59’ i fjor, og 53’ og 115’ i årene før der igjen.
Driftskostnader for Gildeheim er ca 65’pr år, så rente/finans på 10’ er et veldig viktig bidrag til å dekke de
faste kostnadene for Gildeheim – spesielt dersom rentene går opp igjen.
Penger i banken:

2018

2017

Gildeheim
Sparekonto
Solsiden
Saldo på Gildeheim kontoen gikk litt opp i 2018, men det skyldes periodisering med hytteforening
kostnader. Sparekonto er økt litt pga renteinntekter.
Saldo på Solsiden er gått ned pga investering i trimapparater.
Ser nå frem til å ferdigstille det elektriske ved toalettene nede, og oppgradering av sikringsskap står for tur.

Jørn Inge Løvik
Leder 2018
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