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Årsberetning hovedstyret 2014-2015 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Geir Årset 
Nestleder: Rune Myhre Jonassen 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Tonje Egeberg 
Styremedlem: Weronicha Nelson 
Varamedlem: Ann Jeanett Hauan 
 
Møter siden sist årsmøte 
Det er holdt 11 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet, hvorav et av disse også var et økonomisk årsmøte. 
Hovedstyret har i denne perioden behandlet 9 nye saker. Dette i tillegg til pågående saker og oppfølging av 
faste aktiviteter. 
 
Medlemsutvikling (inkl. ikke betalte kontingenter) 
Pr. 31.12.14 hadde KUL 394 medlemmer, mot 410 året før. Dette representerer en reduksjon på 4,1 %. 
Medlemsmassen er fordelt som følger: 
Under 26 år = 157 stk (mot 171 i 2013, 8,2 % reduksjon) 
Over 26 år = 237 stk (mot 240 i 2013, 1,2 % reduksjon) 
I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 
 
Medlemmstallene viser en negativ utvikling som det er viktig å forsøke å snu fremover. 
 

 
 
Per årsskiftet var det 63 ikke-betalte kontingenter for 2014, mot 77 i 2013. Vi har ikke statistikk på dette fra 
årene før 2013. Hvis vi sammenligner antall betalte kontingenter/medlemmer er årene tilnærmet like - 331 i 
2014 mot 337 i 2013. 
 
Økonomi – regnskapet for 2014 
Regnskapet for 2014 viser et samlet overskudd på kr. 4.495,29. Dette er betydelig svakere enn i fjor, men det 
har også sine åpenbare forklaringer. Overskuddet i 2013 var sterkt preget av solide tilskudd fra 
automatinntekter som i 2014 ble redusert med over kr. 200.000,-. Videre påvirker resultatet fra 
teateraktiviteten resultatet betydelig, og mesteparten av overskuddet fra «Tussene» er ikke inkludert i 2014 
tallene. Vi kommer tilbake til ytterligere detaljer fra regnskapet 2014 senere. På tross av at driften ved KUL, for 
de fleste gruppene, nå går med overskudd, er det viktig å fokusere på kostnadskontroll og risiko. Senest i høst 
avlyste vi ett større arrangement med begrunnelse i risiko. Det var en fare for å tape penger, selv om vi la inn et 
betydelig dugnadsbidrag fra vår side.  
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Budsjettgjennomgangen fra det økonomiske årsmøtet viser at det vil bli utfordrende å bygge opp en finansiell 
reserve til å ta vare på Vonheim-bygget fremover. Budsjettanslagene for 2015 er relativt nøkterne og 
hovedstyret vil følge opp utviklingen sammen med lederne for undergruppene.  
 
Rehabilitering av Vonheim 
Det siste året har det vært gjennomført flere dugnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet. Spesielt 
gledelig er det at vi nå har fått nye toaletter i 1. etasje. Det gjenstår fortsatt noe på rehabiliteringsjobben og det 
desidert største løftet er varmepumpeprosjektet. Det jobbes i disse dager med å få på plass en løsning med 
finansiering, slik at vi kan ferdigstille prosjektet vi har fått midler til i 2015. Fylkeskommunen har gitt oss 
utsettelse for ferdigstillelse til 31.12.2015. 
 
Klekkeriet har vært igjennom en oppussingsrunde, men noe gjenstår fortsatt. Planene med klekkeriet er ikke 
ferdige og det gjenstår litt før man kan klare å bruke disse som tiltenkt. Ønsket er å fylle lokalene med 
aktiviteter knyttet til musikk, sang, dans, film m.m. 
  
Aktiviteter siste året 
Det har også i 2014 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 levende og hardtslående, men kalenderen her er nok noe sesongdrevet. 
 
I 2014 har det vært arrangert flere pubkvelder og tilbakemeldingene på dette svært positive. Arrangement-
styret har vært sentrale her, og vi har merket en økende oppslutning. Konseptet med levende musikk trekker 
kodalitter med god aldersspredning til Vonheim.  
 
Diverse 
www.kodal.no oppdateres av flere bidragsytere. Tilstedeværelsen på Facebook er også økende. I tillegg til KUL 
generelt, har også teater og trommekorpset egne grupper her. 
 
Vaktmesteren vår er fremdeles Odd Andresen. Renholdet utføres fortsatt av eksternt selskap. Vi har to ulike 
selskaper å bestille renholdstjenester fra nå, basert på hvem som er best til å gjøre hva. En del vask etter større 
arrangement har krevd spesiell renholdskomptanse. 
 
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. 
 
 
Geir Årset 
Leder 

http://www.kodal.no/
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Årsberetning for Drum Drøm Boys (DDB) 2014-2015 
 
Styret og ledelsen av DDB: 
Leder og instruktør:  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. Etter hvert som 
DDB har blitt et garvet og etablert korps, har nok øvingshyppigheten dalt noe de siste årene. 
 
Medlemsstatus og rekrutteringsaktiviteter 
Pr mars 2015 har DDB 20 aktive medlemmer. På oppdragene det siste året har vi vært mellom 10 til 18 stykker. 
Dette er en bra utvikling og vi har også fått styrket oss på en del sentrale plasser det siste året.  
 
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 
 
Som tidligere har Helge Christensen vært vår innleide instruktør, høye beskytter, største fan og ikke minst vår 
"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 2015-2018. 
 
Oppdrag og opptredener 
DDB har en stående oppdragsinvitasjon fra Gråtassen/idrettslaget. Vi har de siste 5 årene stått på 
sluttdistansens 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. Likevel, for oss som var med – det var veldig veldig gøy! 
 
På 17. mai 2014 spilte vi i Kodal, Høyjord, Andebu, og i borgertoget i Sandefjord. Godt sponset av kommunen, 
leide vi minibuss og reiste rundt med trommer og trommiser denne dagen, hele tiden i «hælene» på det 
eminente Fristads Ungdomsorkester fra Sweden. I Høyjord fikk vi kaker og is, mens i Andebu fikk vi pølser og 
brus! Det var veldig gøy. 
 
I januar 2015 var vi med på å feire Hvalkjeftens 25-års jubileum. Det var gøy og utrolig lærerikt! 
 
 
Drum Drøm Boys – Kodal Ungdomslags egen trommetrupp! 
 
Geir Årset - leder 
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Årsberetning for koret 3243  -  driftsåret 2014-2015 
Styret har bestått av:      
Leder:   Reidar Hvitstein 
Kasserer:   Elisabeth Moe Jensen 
Sekretær:  Tor Aasrum 
Styremedlemmer: Eli Samuelsen, Rune Pettersen, Tor A. Gulliksen 
 
 
 
Styret har hatt 6 styremøter, og koret har hatt 20 regulære øvingskvelder samt to heldagsøvelser på Vonheim. 
Årets største satsing var turen til Spania 10. til 14. september. 16 korister, mange med partnere deltok på turen 
til Alicante. I tillegg til spontane opptredener på gater og streder hadde vi konserter på Solgården og i 
sjømannskirken i Albir. 
Turen var svært vellykket, både sosialt og fordi vi åpenbart gledet mange med sangen. 
 
Dette året hadde vi to julekonserter på samme dag, søndag 7. desember, først i Andebu og på kvelden i Kodal 
kirke. Gjestesolist var Mari Nomme. Antallet publikummere i Andebu kunne vært høyere, mens det i Kodal var 
nær full kirke. 
Vi hadde en god opplevelse som frister til gjentagelse, og fikk inn kjærkommende inntekter. 
Tradisjonen tro deltok koret på gudstjenesten 2. juledag. 
 
Lørdag 7. februar ble satt av til profilering av koret ved Spar på Sagmyra. Vi hadde kakeutlodning som ga gode 
inntekter og invitasjon til interesserte om å komme på øvelsen påfølgende mandag. Det later til at vi 
rekrutterte tre korister. 
 
Siden midt i september har koret hatt øvelser annenhver mandag, etter ønske fra dirigent Kristin. Det gir noe 
reduserte lønnsutgifter, men koret har vedtatt å ikke redusere medlemskontingenten for å bedre økonomien. 
Ordningen har fungert tilfredsstillende, men stiller store krav til fulltallig frammøte på øvelsene. 
 
Koret har i år hatt jevnt god aktivitet med 20 aktive medlemmer. Tre har falt fra og tre nye medlemmer har 
kommet til. 
 
 
 
16.03.2015 
Tor Aasrum 
Sekretær
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Årsmelding KULA 2014/15  
 
Styret har bestått av:  
Hans Viggo Nielsen  (leder)  
Bjørnar Aas   (kasserer)  
Eldfrid Jacoby   (styremedlem)  
Tone Landsem   (styremedlem)  
Kjetil Berge   (styremedlem)  
Ellen Kultorp   (styremedlem) 
Anita Kolstad   (styremedlem) 
Heidi Rismyhr   (sekretær) 
Jeanette Skoli   (varamedlem)  
  
Vi har gjennomført 5 styremøter, samt flere prosjektmøter i året som har gått.  
 
 
OPPSETNINGER  
Vi har i perioden hatt en oppsetning, «Tussene og jakten på skogens gull». Dette var på mange måter et 
risikoprosjekt, siden stykket aldri hadde vært satt opp tidligere. Stykket er skrevet av Espen Rolstad. På den 
annen side skaper en urpremiere ekstra forventninger i hele ensemblet så vel som i publikum.  
 
Vi har som vanlig hatt god kostnadskontroll. Dette, sammen med gode salgstall, mange aktører (53), veldig god 
sponsoroppslutning og et bra billettsalg (1.324 betalende), har gitt oss et overskudd på i overkant av kr 
100.000,-. Tallet i skrivende stund en del høyere, men her kommer bl.a. teppefallsfesten til fradrag, samt at vi 
ennå venter på et par mindre fakturaer. 
 
 
INVESTERINGER  
Vi har i inneværende periode, ikke gjort spesielle investeringer. Pga relativt dårlig resultat på «Brødrene Dal og 
vikingsverdets forbannelse», har vi ikke sett at vi har hatt midler til investeringer. Etter at det offentlige har lagt 
om mobilnettet og «tatt» våre frekvenser, må vi se på en større investering i trådløse mikrofoner, eller såkalte 
«mygger». Det er nedsatt en gruppe, med Rune Myhre Jonassen i spissen, som kartlegger behov, henter inn 
priser og vurderer samarbeid med andre lag og ev. Frilynt. Det vil i neste periode bli lagt frem et 
investeringsforslag for hovedstyret. 
 
 
NESTE OPPSETNING  
Neste oppsetning blir «Skatten på Sjørøverøya» etter klassikeren skrevet av Lois Stevenson. Premiere er satt til 
21. januar 2016, med oppstart 27. august. Det blir også denne gang åpning for voksne skuespillere. Regissør og 
andre instruktører er ikke engasjert, men det nye styret vil gjøre avtaler på dette i løpet av våren. 
 
 
DUGNADER OG SOSIALE ARRANGEMENTER  
Det er alltid hyggelig å samles litt utenfor Vonheim også. Vi har ikke fått gjennomført planene om en studietur 
til London med styret, men det kan jo skje i 2015/2016. Turen blir selvfølgelig privatfinansiert, og alle som på 
en eller annen måte er tilknyttet KULA, foreldre, dugnadsgjengen, skuespillere, instruktører etc, blir invitert 
med.  
 
I begynnelsen av mars hadde vi en aktør- og dugnadsfest for produksjonen «Tussene og jakten på skogens 
gull». Det var prosjektleder Weronicha Nelson som med hjelp av Line G Nelson sto for et strålende 
arrangement, som seg hør og bør endte nede i puben der husbandet «Frosne Virile Snøklokker (FVS)» spilte. 
Det ble delt ut priser til alle som møtte. Alt fra «den gylne mikrofon» til flere «Oscars».  
 
Mange som er tilknyttet teateret på en eller annen måte, inviteres til å være med på dugnader også utenfor 
selve produksjonen. Vi er bla med på PUB-kvelder og oppussingsprosjekt på Vonheim. 
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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.  
 
Kontinuitet er viktig.  
  
Vi gleder oss til fortsettelsen.  
  
For styret i KULA  
 
 
 
Hans Viggo Nielsen  
leder 



5. Årsberetninger 2014 

9 
 

Årsberetning Dagtreffgruppa 2014 
 
Styret består av: 

Randi Rolstad  
Edle Trevland 
Frida Torp 
Liv Liverød 

 
Vi har 3 dagtreff på våren og 4 på høsten. Det er dagtreff i februar, mars, april, så er det sommerferie, og så 
begynner vi igjen i september, oktober og november, og så er det julebord i desember. Dagtreffet er første 
torsdagen i måneden, fra kl. 14.00 til 17.00. Det koster kr. 50,- per person for maten. Det er ikke 
inngangspenger, men folk kjøper mye lodd. I tillegg har vi hatt 5 styremøter. 
 
Det er kommer ca. 60 personer på hvert dagtreff, så med oss i styret og underholdning, så er vi ca. 70 personer. 
Det blir som vanlig servert varm mat. Vi lager for det meste maten sjøl, da blir det mer penger i kassa. Det er 
dyrt å kjøpe ferdigmat til så mange personer. Så er det kaffe og hjemmebakte kaker og utlodning. Vi prøver å 
ha litt variert underholdning, men det er ikke lett å finne på noe som passer for alle. Det blir mest dansemusikk, 
de fleste liker å røre på seg, det er fin mosjon. 
 
Vi søker Jahres Humanitære stiftelse og fikk kr. 6.000,- og fra Camilla Revås fikk vi kr. 4.000,-. Ungdomslaget 
fikk en gave fra oss på kr. 25.000,- i mars.  
 
Vi syns fremdeles det er koselig å holde på med dette. Det er jo behov for et dagtreff i bygda. 
 
Liv Liverød 
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Årsberetning Husstyret 2014 

 
Leder: Ørjan Strandskog 
Styremedlem: Øyvind Åsrum 
Styremedlem: Line Grøtte Nelson 
Styremedlem: Kristoffer Skoli 
Styremedlem: Kristian Gåsholt  
 
Hele gruppa fortsetter ett år til. 
 
Arbeid som er gjort: 

 Brannrunde med dører og sensorer godkjent. 

 Opp -ussing av toaletter nede 

 Malt resterende i tak i trappegang og gang nede og gang i storesal 

 Byttet ett toalett i klekkeriet  

 Maling av klekkeriet 

 Opp-pussing av toalett bak scenen  

 Malt toalett rom i gang storesal  

 Byttet lysrør storesal 

 Reparasjon av handikap-wc dør 

 Diverse rydding  
 
Vi er I gang med gangen på klekkeriet, som vil bli ferdig før konfirmasjonrushet i mai. Og låsbart kiosk og 
alkohollagerrom på gamle wc i garderoben (lager) (ferdig før juni) 
 
Ellers er det nok å ta tak i og vi har også flere små ting som henger. Eksempel på dette er familierommet, 
nøkkelsystem og diverse el-arbeid. Ny oppvarmingskilde. (Varmepumpe) som er et stort og kostbart prosjekt 
som hele hovedstyret er med på. Vi håper at vi får gjennomført dette før neste vinter. 
 
 
Ørjan Strandskog,   
leder 
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Årsberetning Tenstyret 2014-2015 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Thomas Nomme 
Nestleder: Håkon Fevang 
Kasserer: Eline H. Speilberg 
Sekretær: Jonas Haukjem 
Styremedlem: Ørjan Riis 
Styremedlem: Joachim Sande 
Styremedlem: Emre Andreasen 
Styremedlem: Bendik Løvli 
Varamedlem: Tom Kristian Tveitan 
 
Smurfen: 
Det har for det meste vært 5-10 unger på smurfekveldene. På disse kveldene har vi fått inn ca. 400-700,- kr. i 
kiosksalg. 
 
Tema-kvelder: 
Vi har hatt en temakveld. Det var «POPcorn-party» vi hadde i november 2014. Dette var en vellykket kveld med 
totalt 84 betalende ungdommer i alderen 13-17 år. Vi fikk inn rundt 16 800,- kr. i inngangspenger. Opplegget 
ble levert av en bekjent av Jonas Haukjem som holdt på med å arrangere liknende fester. Han tok 15 000,- kr. 
for dette. I tillegg hadde han med litt forskjellig med party-rekvisitter og stæsj som vi betalte noen hundre 
kroner ekstra for.  
 
Politiet stoppet innom en gang iløpet av kvelden for undersøke hva det dreide seg om, men da vi forklarte dem 
hva som ble arrangert, fikk vi positive reaksjoner. I dagene etter «festen» fikk vi også mange positive 
tilbakemeldinger av ungdommer som hadde vært der. Noe liknende fest eller temakveld er å anbefale for det 
kommende Ten-styre. 
 
 
Thomas Nomme   
Leder 
 


