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Årsberetning hovedstyret 2012-2013 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Rune Myhre Jonassen 
Nestleder: Anne-Merete Svendsen 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Mariann Strandskog 
Styremedlem: Geir Årset 
Varamedlem: Ann Jeanett Hauan 
 
Møter 
Det er holdt 10 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet, økonomisk årsmøte, ekstraordinært årsmøte samt  et 
medlemsmøte. Hovedstyret har i denne perioden behandlet 16 nye saker. 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.12 hadde KUL 394 medlemmer fordelt som følger: 
Under 26 år = 172 stk (mot 201 i 2011, 14% reduksjon) 
Over 26 år = 222 stk (mot 237 i 2011, 6% reduksjon) 
I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 
 
Den negative trenden fortsetter, men det utredes nå tiltak for å øke samt stabilisere medlemsmassen. 
 

 
 
Økonomi 
Som gjennomgangen av regnskapet senere vil vise er det hyggelige tall for 2012. Det er likevel riktig å si at det 
fortsatt bør utvises stor forsiktighet økonomisk. I 2012 har det, som i 2011, vært økt fokus på kostnadssiden 
samt økonomiske tilskuddsordninger. 
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Rehabilitering av Vonheim 
I 2012 gikk oppussingprosjektet på sparebluss. Årsakene til dette er mange, men stor belastning på et fåtall 
personer er nok en av de viktigste årsakene. Nå er det imidlertid ny fart de resterende aktiviteter og vi har god 
tro på at vi skal få ferdigstilt de omsøkte tiltakene i spillemiddeltildelingen innen utgangen av 2013. 
 
Nye møbler til storesalen er innkjøpt og nye møbler til familierom og lillesal er snart på vei. Gode bidrag fra 
undergruppene foregående år gjør også at vi har kunnet møte kravene til moderne møteaktivitet og har 
investert i skjermer, projektorer etc. 
 
Takket være fremtidsrettet satsning fra teateret har vi også fått egen permanent lydflate i storesalen og dette 
sammen med trosserigg og annen sceneteknisk infrastruktur gjør at Vonheim er langt mer attraktivt som utleie 
lokale, kostnadene på leie i forbindelse med teaterproduksjoner reduseres samt at belastning på 
dugnadskreftene blir redusert. 
  
Aktiviteter siste året 
Det har også i 2013 vært stor aktivitet på Vonheim. Tross synkende medlemstall er det gledelig å se at vi til 
stadighet evner å trekke nye ressurssterke mennesker inn i huset. 
 
Det er stø og god kontinuitet i de faste aktivitetene til tenstyret, teateret, dagtreff og kor. Trommekorpset er 
også fortsatt høyst levende, men kalenderen her er nok mer sesongdrevet. 
 
Andre kjære arrangementer som romjulsfest, juletrefest etc. er mer ad-hoc baserte og ble ikke avviklet i 2012. 
KULebordet nå i mars ble også avlyst grunnet få påmeldte. Det planlegges en erstatning, KULegrill i 
begynnelsen av september som vi håper har mer appell. Målet er å skape en fest som en takk og 
oppmerksomhet for alle våre flotte dugnadsmennesker. 
 
Fremtidsvyer 
Vi har et mål om å få på plass en mer langsiktig strategi som grunnlag for arbeidet som legges ned. Hvorvidt 
dette blir i form av et ordinært arbeidsprogram eller annet er fortsatt ikke klart, men vi har startet en serie med 
SWOT samlinger. Det innebærer å se på styrker, svakheter, muligheter og trusler. Gjennom å ha et klart forhold 
til nettopp dette, er det mye lettere å se rammebetingelsene for eksisterende og nye aktiviteter.  
 
Diverse 
www.kodal.no oppdateres av flere bidragsytere. Tilstedeværelsen på Facebook er også økende. I tillegg til KUL 
generelt, har også teater og trommekorpset har egne grupper her. 
 
Vaktmesteren vår er fremdeles Odd Andresen. Renholdet utføres fortsatt av eksternt selskap. 
 
Utover dette vil vi takke alle undergrupper for godt samarbeid, og henviser videre til deres årsberetninger. 
 
Vi ønsker i tillegg å takke alle de som slutter og de som fortsetter, for en kjempefin innsats i året som gikk. Og vi 
ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen. 
 
 
Rune Myhre Jonassen 
Leder 

http://www.kodal.no/


Årsberetning for Drum Drøm Boys (DDB) 2012-2013 
 
Styret og ledelsen av DDB: 
Leder:   Geir Årset  
Kasserer:  Ingunn Aasrum 
Medlem:  Per Brathaug 
 
Øvinger 
Øvingssesongene til DDB starter normalt i oktober og varer til mai/juni. I høysesongen øver DDB hver onsdag i 
storsalen på Vonheim. Vi har også hatt ekstraøvinger i forbindelse med oppdrag og 17. mai. 
 
Ved oppstart av sesongen bruker vi å ha en gjennomgang av medlemsstatus, øvingshyppighet og strategi for 
rekruttering og utvikling. Hvert halvår, og spesielt inn mot 17. mai, detaljerer vi øvingsplanen som også 
inkluderer marsjeringsøkter i Vonheims umiddelbare nærhet. 
 
Medlemsstatus og rekrutteringsaktiviter 
Pr mars 2013 har DDB 16 aktive medlemmer. På oppdragene det siste året har vi vært mellom 10 til 16 stykker.  
 
Vi har ambisjoner om å vokse i antall aktive medlemmer. I den forbindelse ønsker vi å:  
• være et trommekorps både for nye, gamle og etablerte trommiser 
• unngå for stor avhengighet av enkeltmedlemmer 
• ha god dekning på alle trommertyper inkl. stortromme og cymbal 
 
Vi har også knyttet Helge Christensen som instruktør og "låtskriver". Vi har svært god erfaring med å la han ta 
enkeltøvinger for å utvikle både repertoar og bidra til å gjennomgå teknikk og notelesing.  
 
Oppdrag og opptredener 
DDB har en stående oppdragsinvitasjon fra Gråtassen/idrettslaget. Vi har de siste 3 årene stått på 
sluttdistansen (5 km løping) høyeste punkt og spilt for mer eller mindre slitne gråtassdeltakere. Dette har vi fått 
mange gode tilbakemeldinger på, og oppleves som et høydepunkt også for DDBs medlemmer. Ulempen er at vi 
i liten grad får spilt for øvrig publikum denne dagen. 
 
Av andre oppdrag som må nevnes siste år er; oppdrag på 50 – årslag i Sandefjord. Vi var i 2012 nødt til å 
avlyse/si nei til 2 oppdrag som følge av at vi ikke klarte å stille nok folk på de aktuelle datoene 
 
På 17. mai 2012 spilte vi i Kodal, Andebu og i borgertoget i Sandefjord.  
 
Kodal 
Geir Årset - leder



Årsberetning for Koret ”Parrogtredvetreogførr” – 2012-2013 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Anne Lise Nomme Solem 
Kasserer: Elisabeth Moe Jensen 
Sekretær: Inger Lise B. Hansen 
Styremedlem: Hilde Skogly, Tor Aasrum 
 
Styret har hatt fire styremøter i år. 
 
Koret 3243 har i 2012 15 års jubileum. Øvelsene foregår på mandager, med Kristin Ellefsen som dirigent. 
Koret har også i 2012 økt med flere nye medlemmer. 
Fokus på øvelsene vår og høst var rettet mot jubileumstur til Liverpool høsten 2012. 
 
Koret har hatt allsang kveld på Vonheim, "Krafttak for sang" i regi av folkeakademiet. En hyggelig kveld med 
mye fin korsang, allsang, kaffe, kaker og utlodning. 
 
Koret`s jubileumstur gikk til Liverpool 26. til 29. oktober. Korøvelsene vår og høst har hovedsakelig vært Beatles 
reportoar. Turen var veldig vellykket, flott opplegg med gaiding i Liverpool. Koret hadde ulike opptredener, 
med kjente og kjære Beatles melodier. Liverpool sangen you`ll never walk alone ble også fremført. 
Høydepunktet på turen var koropptreden på The Cavern club. 
 
Koret har også i år hatt oppdrag på framnessentret, hvor vi framførte noe Beatles reportoar, samt kjente og 
kjære norske sanger. 
 
Årets julekonsert ble avholt mandag 17. desember i Kodal kirke. En stemningsfull konsert, og en fullsatt kirke. 
Kristin Ellefsen var solist og dirigent. Årets gjesteartist var Karoline Masdal. Organist Halvard Brattvoll. 
 
Koret var også delaktig ved julegudstjeneste i Kodal kirke 2. juledag. 
 
Koråret 2012 ble avsluttet med vareopptelling på Spar Moveien 28.12 
 
For koret 3243 
Inger Lise B. Hansen 
Sekretær



Årsmelding KULA 2013 
Styret har bestått av:   
Hans Viggo Nielsen (leder) 
Bjørnar Aas (kasserer) 
Eldfrid Jacoby (sekretær) 
Pia Hansen (styremedlem) 
Tone Landsem (styremedlem) 
Ann-Karin Råstad (styremedlem) 
Jarle Hem (styremedlem) 
Kjetil Berge (styremedlem) 
Thomas Svendsen (styremedlem) 
Ellen Kultorp (varamedlem) 
  
Vi har gjennomført 8 styremøter i perioden, samt flere prosjektmøter i året som har godt.  
Det har også blitt gjennomført evalueringsmøter etter Aladdin, og Olsenbanden jr. på Rocker`n. 
 
ALADDIN 
Denne perioden begynte med spilleperiode og avvikling av Aladdin. Økonomisk landet vi Aladdin ca. i null. Det 
var litt tungt å få inn nok tilskuere selv om stykket fikk gode kritikker og skussmål.  Å spille teater i april er nok 
ikke det mest gunstige.  
 
OLSENBANDEN JR PÅ ROCKERN 
Olsenbanden jr. på Rokcer’n ble en udiskutabel suksess, med terningkast seks i lokalpressen, 2034 tilskuere ( 
1005 voksne, 866 var barn, og 163 var gratis)og et overskudd på 161.852,-.Til sammenligning endte 
Aristokattene på 112.000,- og Robin Hodd på ca 200.000,-. Vi i styret er veldig stolte av hele 
produksjonsgruppa, instruktørene, dugnadsgjengen og ikke minst skuespillerne. Denne suksessen har alle disse 
sin del av æren for. TUSEN TAKK!! 
 
SPILLEPERIODER 
Som følge av at Aladdin kom litt i skyggen av Robin Hood, sånn produksjonsmessig, samt at det forrige styret 
anbefalte oss å se litt lenger frem enn bare til neste oppsetning, har vi tatt en strategisk beslutning om å spre 
spilleperiodene mer. Vi vil fra 2013 spille for barn i januar, med øvelser fra skolestart og i oktober for voksne, 
med øvelser fra ca. mars. Det vil si at øvelsene for neste oppsetning skulle vært i gang, men av 
rettighetsmessige hensyn har vi dessverre ikke kommet i gang enda. Planen er å starte opp så snart vi har 
rettighetene på plass. 
 
INVESTERINGER 
For å dempe leiekostnader for lyd og lys, har vi investert i et nytt Mackie lydanlegg, samt infrastruktur og 
ledwashere. Dette var mulig takket være overskuddslikviditet fra Robin Hood og tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen. Investeringsramme totalt for lyd og lys blir da ca 300.000,-. Samlet effekt av disse 
investeringene blir redusert leie pr oppsetning på anslagsvis 50 000,- Inntjeningstid med to oppsetninger i året, 
ca 3,5 år. Levetid 10++.  
Vi søker aktivt midler fra fond til investeringer. Pr i dag har vi søkt om midler til innkjøp av et industrivaffeljern. 
Vi har også igangsatt et prosjekt som forhåpentligvis ender med et nytt amfi. 
 
KURS 
Vi har avholdt et lydkurs over 8 timer på Vonheim. Instruktør var Espen Lima og det var ca 10 deltakere, hvorav 
6 fra KULA. Vi mottok kr 7.000,- i støtte til kurset fra Vestfold Teaterråd. 
 
NESTE OPPSETNIGER 
Vi har besluttet neste premieredato til den 17. oktober. I skrivende stund er vi ikke i mål med rettigheter og 
betingelser, men håper kanskje vi kan si mer om hva vi skal spille når denne årsberetningen blir lest opp på 
årsmøtet den 20. mars.  Prosjektgruppe og instruktører er på det nærmeste klart. Dette blir en oppsetning med 
voksne skuespillere, med aldersgrense 16 år. Vi satser også på et «afterhood-konsept» som vi mener kan være 
innbringende, selv om det er dugnadskrevende. 



Teaterstyret jobber også med neste oppsetning for barneaktører. Dette blir med en besetning på linje med 
Olsenbanden, med både voksne og barn på scenen. Øvelsene starter ved skolestart i august, premiere ultimo 
januar 2014. 
 
SOSIALE ARRANGEMENTER 
Sommerfesten som vi for 2. året har hatt sammen med trommekorpset ble arrangert hos Ingunn Aasrum og 
julefesten var hjemme hos Viggo. Det er alltid hyggelig å samles litt utenfor Vonheim også.  Vi går også svangre 
med planer om en studietur til London med hele styret. Turen blir selvfølgelig privatfinansiert, og alle som på 
en eller annen måte er tilknyttet KULA, foreldre, dugnadsgjenen, skuespillere, instruktører etc, blir invitert 
med. Dato er ikke bestemt enda. 
 
Avslutningsvis vil vi nevne at vi jobber langsiktig med planer som krever stor grad av kontinuitet i 
styresammensetningen. På bakgrunn av dette har alle som er på valg i år ønsket å stå en periode til. Vi ser med 
spenning frem til valgkomiteens innstilling. 
 
Vi gleder oss til fortsettelsen. 
 
For styret i KULA 
 
Hans Viggo Nielsen 
leder



Årsberetning Dagtreffgruppa 2012-2013 
 
Det er avholdt 6 styremøter og 6 dagtreff. Det er ca. 70 personer på hvert treff.  
 
Det blir som vanlig servert varm mat. En god suppe eller en gryterett. Noen ganger bestiller vi ferdig mat, andre 
ganger lager vi maten sjøl. Vi får mere penger i kassa, når vi lager maten sjøl. Så har vi kaffe og hjembakte 
kaker. Stor utlodning av blomster som vi kjøper, og så er folk flinke til å ha med gevinster. 
 
I år har vi hatt mye fin underholdning. Det beste vi hadde var Herøya Oldermannslag. De er kjempefine, og så 
er jo Terje Gåsholt og Belgdragerne alltid populære. 
 
Vi har søkt og fått penger fra Jahres Humanitære Stiftelse kl. 6.000,- og fra Camilla Revås fond kl. 4.000,-. Vi tror 
fortsatt det er behov for denne type arrangement her i bygda. 
 
Styret består av: 
Randi Rolstad, Edle Trevland, Frida Torp, Liv Liverød. 



Årsberetning Husstyret 2012-2013 
 
Leder: Ørjan Strandskog 
Styremedlem: Øyvind Åsrum 
Styremedlem: Espen Hynne 
Styremedlem: Marianne Rolstad 
Styremedlem: Kristoffer Skoli 
Hjelp: Kristian Gåsholt  
 
Forbruk av medlemmer og timer : 
Jobba dager = 7. 
Tot. Timer = 24. 
  
Antall arbeidere x timer: 23x24 =552 arbeidstimer er utført på huset i 2012-2013 
  
Ting som er gjort: 
- Dører og nødlys er godt over og fikset før brann runde. 
- Div el arbeid, kjøkken, klubb og storsal,  
Eks. strøm til blendegardiner, byttet stikk, strøm til pa. (ikke ferdig) 
 - det er gjort noe maling i storsal og repp av hjul på sene traller. 
 - Det er byttet en utlufts vifte i kjeller 
 - fikset sisterner på 2stk. toalett 
 - ellers er det gått med 7-10liter kaffe 
  
Samt betydelige mengder med jug og skrøne historier. 
  
Vi har nok ikke rukket alle arbeidsoppgavene og målene vi hadde men er greit fornøyd med att vi har greid å 
møtes jevnlig 1 gang pr.mnd. 
  
Tror alle er med ett år til.  
 
Ørjan Strandskog, leder



Årsberetning Tenstyret 2012-2013 
 
Tenstyret har bestått av: 
Leder: Kristoffer Karlsen Halvorsen 
Nestleder: Asbjørn Svanberg Kolstad 
Kasserer: Thomas Thorød 
Sekretær: Maren Andrea Hauan Brathaug 
 
Team kvelder 
Halloween-party, grøt-fest, bilvaskdag, nattåpent.  
Vi var så heldige at vi fikk lov til å ha kiosk på skolefesten i år igjen. Da fikk vi inn ca. 7000kr denne kvelden. 
 
Klubb-kvelder 
Smurfe-klubben er for 5-7 klasse. 
Ungdomsklubben er for 8kl. og oppover.  
Etter sommerferien har det bare vært smurf, fordi det ikke har vært nok ungdommer. 
Vi har hatt ca. 20-40 smurfere på klubbkveldene. 
Vi tjener ca. 1000 kr pr. smurfekveld. 
Vi har vært ca.9-18 pers. vær kveld. 
Vi har tjent ca. 800kr vær ungdomsklubbkveld. 
 
Vi har hatt ca. 13 smurfekvelder denne sesongen. 
Vi har hatt 7 ungdomsklubbkvelder. 
 
Vi har vært med og pusset opp klubben, og vi har kjøpt inn noen nye ting. For eksempel ny billiard duk. 
Vi har fått mye hjelp av foreldre vaktene som har vært i Sverige og kjøpt inn godteri for oss. 
 
Kristoffer K. Halvorsen 


