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Årsberetning hovedstyret 2012-2013 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Rune Myhre Jonassen 
Nestleder: Anne-Merete Svendsen 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Tonje Egeberg 
Styremedlem: Geir Årset 
Varamedlem: Ann Jeanett Hauan 
 
Møter 
Det er holdt 8 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet, økonomisk årsmøte. Hovedstyret har i denne perioden 
behandlet 5 nye saker. Dette i tillegg til pågående saker og oppfølging av faste aktiviteter. 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.13 hadde KUL  medlemmer fordelt som følger: 
Under 26 år = 171 stk (mot 172 i 2012, 0,5% reduksjon) 
Over 26 år = 240 stk (mot 222 i 2012, 8% økning) 
I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 
 
Tallene viser en marginal endring i positiv retning. 
 

 
 
Økonomi 
Som gjennomgangen av regnskapet senere vil vise er det hyggelige tall for 2013. Det er likevel riktig å si at det 
fortsatt bør utvises stor forsiktighet økonomisk. I 2013 har det, som i 2012, vært økt fokus på kostnadssiden 
samt økonomiske tilskuddsordninger. Det er verdt å merke seg at vi i 2013 har nydt godt av automatinntekter 
fra Stanghjørnet. Det er imidlertid knyttet uvisshet til hvorvidt disse inntektene fortsatt kommer. Inntektene fra 
dette har vi så langt «glemt» og spart til tøffere tider. 
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Rehabilitering av Vonheim 
Det går i rykk og napp med vedlikehold av bygget. Noe gjenstår på rehabiliteringsjobben. Det er imidlertid 
gledelig med tilbakemeldinger fra leietakere som gir uttrykk for at lokalene nå fremstår som mer attraktive og 
tidsriktige. 
 
Barnehagelokalene, heretter kalt Klekkeriet, er i ferd med å få en ordentlig oppussing og er tenkt fylt med 
aktiviteter knyttet til musikk, sang, dans, film m.m. 
  
Aktiviteter siste året 
Det har også i 2013 vært stor aktivitet på Vonheim og det er gledelig å se at vi stadig 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. 
 
I 2013 har det vært arrangert flere pubkvelder og tilbakemeldingene på dette svært positive. Vi håper at med 
et nytt arrangmentstyre kan dette kanskje bli et mer regulært tilbud. 
 
KULebordet ble arrangert 15. mars og ble avholdt i Klekkeriet og diskoteket. Rundt 40 mennesker og en 
heidundrende feiring av oss selv med nydelig mat, KULawards, Beat for Beat og en mengde taler og skrøner til 
langt på natt. 
 
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) 2013-2014 
 
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 rekrutteringsaktiviteter 
Pr mars 2014 har DDB 18 aktive medlemmer. På oppdragene det siste året har vi vært mellom 12 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.  
 
Vi har ambisjoner om å starte opp et aspirant/juniorkorps i løpet av 2014/2015. 
 
Oppdrag og opptredener 
DDB har en stående oppdragsinvitasjon fra Gråtassen/idrettslaget. Vi har de siste 4 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 stolthetsfestivalen i Oslo.  
 
På 17. mai 2013 spilte vi i Kodal, og i borgertoget i Sandefjord. Siden det i 2014 er stort fokus på 
Grunnlovsjubileumet, har vi avtalt med kommunen om å spille i kommunens 3 sogn, i tillegg til i borgertoget i 
Sandefjord. 
 
Kodal 
Geir Årset - leder 



Beretning for koret 3243  -  driftsåret 2013-2014 
 
Styret har bestått av:      
Leder:   Geir Egil Elgesem 
Kasserer:   Elisabeth Moe Jensen 
Sekretær:  Tor Aasrum 
Styremedlemmer: Hilde Skogly og Rune Pettersen 
 
Styret har hatt 5 styremøter, og koret har hatt 23 regulære øvingskvelder på Vonheim. 
I tillegg hadde koret øvingshelg på Rica Havna helgen 13/14 april. 18 korister deltok. 
 
Torsdag 25. april hadde vi allsangkveld på Vonheim med 70 betalende gjester. 
Tor Aasrum og Gunnar Anders Gåsholt bidro med torader, trekkspill og sang. I tillegg bidro Mari Nomme med 
sang til dirigent Kristins akkompagnement. 
Trekkplasteret denne kvelden var forfatteren og tegneren Bjørn Bergene som leste og fortalte morsomme og 
for mange lett gjenkjennelige episoder og historier fra sitt forfatterskap. 
En vellykket kveld ble avsluttet med kaker og kaffe og utlodning. 
 
Den tradisjonelle førjulskonserten i Kodal kirke gikk av stabelen søndag 8. desember, denne gangen med kun 
egne krefter. Ca. 70 små og store kom for å la julestemningen sige inn. 
Tradisjonen tro deltok koret på gudstjenesten 2. juledag. 
 
Koret var invitert til å delta på innledningen av grunnlovsjubileet i Andebu kirke søndag 23. februar. Vi bidro 
med tre sanger, deriblant «Det går et festtog gjennom landet», en sang skrevet spesielt for grunnlovsjubileet 
2014. 
 
Koret har i år hatt jevnt god aktivitet med 23 aktive medlemmer. Fire har falt fra og et nytt medlem har 
kommet til. 
En prioritert oppgave for det nye styret bør være rekruttering. 
 
24.03.2014 
Tor Aasrum 
Sekretær



Årsmelding KULA 2013/14  
 
Styret har bestått av:  
Hans Viggo Nielsen (leder)  
Bjørnar Aas (kasserer)  
Eldfrid Jacoby (styremedlem)  
Pia Hansen (styremedlem)  
Tone Landsem (sekretær)  
Ann-Karin Råstad (trukket seg midt i perioden)  
Jarle Hem (styremedlem)  
Kjetil Berge (styremedlem)  
Thomas Svendsen (styremedlem)  
Ellen Kultorp (varamedlem)  
  
Vi har gjennomført 7 styremøter i perioden, samt flere prosjektmøter i året som har godt.  
Det har også blitt gjennomført evalueringsmøter etter Brødrene Dal og vikingsverdets forbannelse,  
Olsenbanden jr. på Rocker`n og Peter Pan.  
  
OPPSETNINGER  
Vi har i perioden hatt to oppsetninger.  
1. Brødrene dal og Vikingsverdets forbannelse. Denne oppsetningen ble et veldig vanskelig og  
krevende prosjekt. Først slet vi lenge med å finne et stykke å spille. Når vi fant et hadde vi store  
utfordringer med dugnadshjelp, økonomi og oppslutning. Det er i ettertid tydelig ar dette ikke var  
det smarteste valget, men vi gjennomførte på en utmerket måte. Takket være en fenomenal  
ekstrainnsats i markedsføring og stor aktivitet på pubkvelder for å få maksimal omsetning, av alle  
aktører og andre med tilknytning til oppsetningen, kom vi ut med et resultat som er vesentlig  
bedre enn det så ut til underveis. Når det er sagt er vi ikke fornøyd med et underskudd på  
-98.334,-. Vi omsatte for 427.087,- mot et budsjett på ca 525.000,-. Det var i hovedsak  
billettinntektene som sviktet. Med under 900 betalende mot et budsjett på 1450 er en vesentlig  
svikt dette er vi ikke er stolte over å vise til i årsberetningen. For øvrig viser vi til  
evalueringsmøtet.  
2. Peter Pan. Med 33 barn som nær sagt alle har foreldre som stiller opp, er det mye lettere å få til  
dugnadsbiten i et stykke. Peter Pan hadde en helt annen «flyt» enn Brødrene Dal helt fra starten  
av. Kunstnerisk fikk vi gode tilbakemeldinger og viktigst av alt, barna koste seg og fikk utfolde seg  
på scenen under ledelse av tidenes yngste regissør, Robin H Simonsen som var bare 17 år da  
Peter Pan gikk av stabelen. Vi er grundig imponert over Robin sine kunnskaper. Økonomisk ble  
heller ikke Peter Pan noen suksess. Men, vi tapte ikke penger og det er vi glade for. Med et totalt  
antall besøkende på over 1600 endte prosjektet med et resultat på 6.741,- I dette resultatet ligger  
også noen småinvesteringer på bla litt sminkeutstyr etc så rett resultat er nærmere 20.000,- enn  
10.000,-.  
  
SPILLEPERIODER  
I årsberetningen for 2013 står det å lese at vi ville legge om spilleperiodene slik at vi hadde oppstart i  
august og spilleperiode i januar og februar for barna og oppstart på senvinter med spilleperiode for  
voksne. Dette har nok vist seg og ikke være den beste løsningen, verken for dugnadsbelastningen eller for  
publikumstilstrømningen. Styret har derfor besluttet at vi hvert år skal starte opp i august og spille i  
januar/februar for barn(og noen voksne). Hvis vi skal spille et nytt stykke for kun voksene, blir det bare  
hvis vi i forkant har en prosjektgruppe på plass. Det er et par grupper av voksne skuespillere som jobber i  
kulissene med noen spennende prosjekter og styret ønsker dem hjertelig velkommen om de ønsker å  
presentere et opplegg.  
  
INVESTERINGER  
I forrige periode investerte vi en del midler i nytt Mackie lydanlegg, samt infrastruktur og  
ledwashere(lys). Dette var mulig takket være overskuddslikviditet fra Robin Hood og tilskudd fra  
Gjensidigestiftelsen. Investeringene har kommet til nytte, og vi ser effekten av å eie eget teknisk utstyr.  
Etter hvert vil vi måtte investere i nye «mygger»(trådløse mikrofoner). Dette er noe det nye styret vil se på  



mulighetene for videre i 2014. Vi har også investert i et industrivaffeljern(det som tok fyr under  
premieren på Brødrene Dal og Vikingsverdets forbannelse). Dette gir bedre arbeidsforhold for de som  

 
Vi søker aktivt midler fra fond til investeringer.   
KURS  
Vi har ikke avholdt spesielle kurs i siste periode  
  
NESTE OPPSETNIGER  
Vi beregner neste premieredato til den 22. januar. I skrivende stund er vi ikke i mål med rettigheter og  
betingelser, men håper kanskje vi vet mer når denne årsberetningen blir lest opp på årsmøtet den 26.  
mars. Det vi kan si, er at vi jobber med et spennende stykke av en lokal forfatter som ønsker at stykket  
skal ha urpermiere på Vonheim i 2015. I tillegg har vi også fått tilgang til et nytt lokalt manus av en annen  
forfatter som vi skal se nærmere på. Begge disse stykkene er musikaler. Det ene et familiestykke med barn  
og voksne på scenen, mens det andre er kun for voksne.  
  
SOSIALE ARRANGEMENTER  
Det er alltid hyggelig å samles litt utenfor Vonheim også. Vi går fortsatt 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, dugnadsgjengen, 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. Som leder er jeg glad for at de fleste i styret ønsker å være med over tid.  

 
  
Vi gleder oss til fortsettelsen.  
  
For styret i KULA  
  
Hans Viggo Nielsen  
leder



Årsberetning Dagtreffgruppa 2013-2014 
 
Styret består av: 
Randi Rolstad  
Edle Trevland 
Frida Torp 
Liv Liverød 
 
Det er avholdt 3 styremøter og 7 dagtreff. 
 
Det kommer ca. 60 personer hver gang, så med oss i styret og underholdninga, blir vi ca. 70 personer. Det er 
moro å dekke border nå, etter at KUL kjøpte inn nye bord og stoler. 
 
Det blir som vanlig servert varm mat. En god suppe, eller en gryterett. VI prøver for det meste å lage maten 
sjøl, det lønner seg, da blir det mere penger i kassa. Så er det kaffe og hjemmebakte kaker og utlodning. 
 
Vi hadde 10 års jubileum i mars. Det markerte vi med en lunchtallerken og 6 bløtkaker. Vi lagde alt sjøl. Vi 
dekte til 87 personer, det kom 80. Ramnes Trekkspillklubb underholdt. Rune Jonassen kom med blomster til oss 
i styret. En stor hortensia til hver. Det var veldig koselig. Tusen takk! 
 
KUL fikk en gave fra oss på 40.000,- som Rune mottok. KUL har fått penger før også + at vi har kjøpt komfyr, 
kjøleskap, fryseskap, persienner til kjøkkenet og forskjellig kjøkkenutstyr for å nevne noe. 
 
Vi har hatt mye fin og variert underholdning i år. Vi har søkt og fått 6.000,- fra Jahres Humanitære Stiftelse og 
4.000,- fra Camilla Revaas Fond. 
 
Nå tar vi 1 år av gangen, så får vi se hvor lenge vi holder på. Håper noen andre kan overta når den tid kommer. 
Det er behov for et dagtreff i bygda. 
 
Randi Rolstad



Årsberetning Husstyret 2013-2014 

 
Leder: Ørjan Strandskog 
Styremedlem: Øyvind Åsrum 
Styremedlem: Espen Hynne 
Styremedlem: Marianne Rolstad 
Styremedlem: Kristoffer Skoli 
Hjelp: Kristian Gåsholt  
 
Har ikke hatt like mange faste dager som året før mye pga flere av oss som har brukt mye tid på teateret. 
  
Ting som er gjort: 

 Brann runde, godt over alle dører. Funker da bra i 4 uker. 

 Test av røyk detektorer og klokker i hele bygget. 

 Noe el arbeid 

 Snekkret hyller i gamle garderobene. 

 Opp pussing av gamle barnehage romma 

 Noe rydding her og der bla musikker loftet og scene gulv er malt. 

 Det er montert 3 radiatorer i klekkeriet. 
  
Har dessverre ikke ført timer i år. 
 
Ørjan Strandskog, leder 
 
 



Årsberetning Tenstyret 2013-2014 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Jonathan Nielsen 
Nestleder: Asbjørn Kolstad 
Kasserer: Maren Andrea Brathaug 
Sekretær: Kristoffer K Halvorsen 
Styremedlem: Thomas T Thorød 
Styremedlem: Tobias Nielsen 
Styremedlem: Bendik Løvli 
Varamedlem: Sara Rismyr 
 
Smurfen: 
Vi startet smurfe-perioden med klubb annenhver onsdag. Dette gjorde vi frem til sommerferien. Da var det 20-
30 unger på kveldene. Etter sommeren startet vi med klubb hver onsdag. Vi prøvde ut et nytt konsept, 
sesongkort. Vi tok 200,- for medlemmer av KUL og 400,- for ikke-medlemmer. Dette reduserte antall barn på 
smurfen til 18 kjøpte sesongkort. Vi har oppsatte smurfekvelder til og med onsdag 2. april. Inntekten pr. kveld 
har vært mellom 400 og 1000 på kiosksalget.  
 
Tema-kvelder: 
Denne perioden har vi hatt 3 temakvelder. Vi har hatt filmmaraton, halloween-kveld og juleavsluttning. 
Vi hadde filmmaraton i mai. Det var fra fredag kveld til lørdag formiddag. Vi tok 50,- pr person. Dette inneholdt 
middag og frokost i tillegg. Her kom det 33 personer. Dette var et vellykket prosjekt! 
 
Halloween-kvelden var et arrangement for de som hadde medlemskort. Det var en skrekk-løype i skogen og 
premie for beste utkledning. Dette var noe ungene likte. 
 
Så hadde vi juleavsluttning siste kveld før juleferien. Vi hadde grøt med mandel og premie til den heldige, 
tradisjonen tro.  
 
Som avslutning på perioden holdt vi kiosken på skolefesten. Her fikk vi inn 7000,- Altså, skolefesten er en viktig 
inntekt for tenstyret.  
 
Til slutt vil jeg på vegne av tenstyret takke Elin og Ann-Jeanette for handling av kioskvarer og for hjelpen på de 
større arrangementene. 
 
Jonathan Nielsen   
Leder 


