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Årsberetning hovedstyret 2015 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Geir Årset 
Nestleder: Rune Myhre Jonassen 
Kasserer: Weronicha Nelson 
Sekretær: Tonje Egeberg 
Styremedlem: Torstein Flåm 
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. 31.12.15 hadde KUL 379 medlemmer, mot 394 året før og 410 i 2013. Dette representerer en reduksjon på 
4,1 %. Medlemsmassen er fordelt som følger: 
Under 26 år = 155 stk (mot 157 i 2014, 1,2 % reduksjon) 
Over 26 år = 224 stk (mot 237 i 2014, 5,8 % reduksjon) 
I tillegg har vi 4 æresmedlemmer. Dette er Thore Johansen, Unni Lill Halvorsen, Gunnar Hvitstein og Arvid 
Hvitstein. 
 
Medlemstallene for ungdomslaget viser følgende utvikling de siste årene. 
 

 
 
Per årsskiftet var det 60 ikke-betalte kontingenter for 2015, mot 63 i 2014. 
 
Trenden med et synkende medlemstall fortsetter og dette har mange uheldige konsekvenser. KULs legitimitet i 
bygda reduseres, inntektene reduseres og vår attraktivitet på sponsormarkedet reduseres. Det er med andre 
ord en svært viktig oppgave for hovedstyret å snu denne trenden i løpet av 2016.   
 
Økonomi – regnskapet for 2015 
Regnskapet for 2015 viser et samlet overskudd på kr. 327.785,46 mot et budsjettert overskudd på 85.600,-. 
Dette er betydelig sterkere resultat enn i fjor, og viser at Kodal ungdomslag er egnet til å forvalte aktivitet på en 
økonomisk og sunn måte. KUL har ikke som målsetning, ei heller budsjettert med å generere store overskudd, 
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men slike gode resultater bidrar til å sikre gode og forutsigbare rammer for ungdomslagets videre arbeid og 
satsninger. Som det fremkommer nedenfor har vi budsjettert med et beskjedent resultat i 2016. 
 
En viktig forutsetning for alle undergruppene i KUL er at de IKKE skal gå med underskudd over tid. Et slikt 
overskudd som KUL har hatt i 2015 har selvsagt sine forklaringer. En av de viktigste er at vi har hatt fokus på 
økonomisk risiko som et tema for alle aktiviteter og grupper. I 2015 var det kun koret som gikk med 
underskudd, men koret vil snu denne trenden på en forbilledlig måte i 2016. «Those were the days» prosjektet 
(mars 2016) ser ut til å gi et betydelig positivt bidrag, og aktiviteten i 2015 var i stor grad rettet mot disse 
konsertene. 
 
Hovedforklaringene på overskuddet i 2015 kan grupperes i fire: 
- ekstraordinære inntekter som ikke var budsjettert, bl.a. fra Lotteritilsynet 
- del-tilbakebetaling av underslag som skjedde i 2005 
- lavere kostnader på oppvarming av Vonheim enn budsjettert som følge av ny varmepumpe 
- svært godt resultat for teatergruppa og oppsetningen i 2015 
 
Som følge dette gikk dermed «Hovedstyret» med et betydelig overskudd i 2015. Hovedstyret hadde budsjettert 
med et tilnærmet 0-resultat, men inntektene ble større og kostnadene mindre, slik at resultatet ble over kr. 
230.000,-.  
 
KULA, eller teateret om man vil, har fortsatt sin flotte trend de siste årene og arbeidet teaterstyret utfører må 
fremheves. Ikke bare holder de en flott tradisjon i hevd, men aktiviteten ga KUL en netto inntekt på kr. 100.000 
i 2015. Det vises for øvrig til årsmeldingen fra Teateret nedenfor. 
 
De siste årene (2011-2014) har vi blitt tilgodesett med betydelig automatinntekter. Disse er nå helt borte og 
hovedstyret har derfor måtte vært svært forsiktige i budsjetteringen for 2015 og 2016.  
 
Budsjettgjennomgangen fra det økonomiske årsmøtet viser at det vil bli utfordrende å sikre den finansielle 
reserven KUL trenger for å videreutvikle og ta vare på Vonheim-bygget fremover. Budsjettanslagene for 2016 
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, og vi har 
endelig fått på plass varmepumpen. Dette er en milepæl for KUL og vil gi betydelig lettelse i fyringskostnadene i 
årene som kommer. I tillegg får bygget en moderne og ikke forurensende oppvarmingskilde. Spesielt gledelig er 
det at vi nå har fått nye toaletter i 1. etasje. Det eneste som gjenstår nå er å få revidert regnskapet og frigjort 
resterende midler fra fylkeskommunen. Selv om KUL har fått betydelig støtte til prosjektet har dette også tært 
på egenkapitalen. Det vises her til regnskapet og balansen for 2015. 
  
Etableringen av Kodal Nærmiljøutvalg (KNMU) 
17. august 2015 ble Kodal Nærmiljøutvalg etablert. Kodal Ungdomslag har vært sentrale i den forbindelse, 
sammen med Kodal idrettslag og Kodal helselag. Hovedformålet til KNMU er: 
 

 
 
KUL har 2 medlemmer i KNMU styret (Rune Myhre Jonassen og Geir Årset). Det samme har idrettslaget og 
helselaget. I tillegg er leder av FAU (Foreldrerådets Arbeidsutvalg) ved Kodal skole med. Utvalget ledes av Per 
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Brathaug. Det viktigste prosjektet i oppstarten har vært å sikre fremdrift og gjennomføring av 
Stisvannprosjektet som nå nærmer seg ferdigstillelse.  
 
Aktiviteter siste året 
Det har også i 2015 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 teateret, dagtreff og kor. Trommekorpset er også fortsatt 
levende og hardtslående, men kalenderen her er nok noe sesongdrevet. Tenstyret har ikke vært aktivt i 2015, 
men hovedstyret har i samarbeid med Frilynt planer om å få dette i gang fra og med mars 2016. 
 
I 2015 har det vært arrangert flere pubkvelder og tilbakemeldingene på dette er positive. Konseptet med 
levende musikk trekker Kodalfolket 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 av Hovedstyret KUL 

http://www.kodal.no/
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Årsberetning for Drum Drøm Boys (DDB) 2015-2016 
 
Styret og ledelsen av DDB: 
Leder og instruktør:  Geir Årset  
Kasserer:   Ingunn Aasrum 
 
Øvinger 
Øvingssesongene til DDB startet 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 øvingshyppigheten dalt noe de siste årene. Øvingene i høstsesongen i 2015 har 
blitt litt lagt noe om, med oppstart kl. 18.00 for ekstra terping for nye trommiser. 
 
Medlemsstatus og rekrutteringsaktiviteter 
Pr mars 2016 har DDB 15 medlemmer. På oppdragene det siste året har vi vært mellom 8 til 13 stykker. 
Aktiviteten har vært litt mindre siste år enn tidligere.  
 
Som tidligere har Helge Christensen vært vår innleide instruktør, høye beskytter, største fan og ikke minst vår 
"låtskriver", men vi har i begrenset grad benyttet oss av hans tjenester i år.  
 
Oppdrag og opptredener 
DDB har en stående oppdragsinvitasjon fra idrettslaget i forbindelse med Gråtassen. Vi har de siste 6 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.  
 
På 17. mai 2015 spilte vi i Kodal, Andebu, og i borgertoget i Sandefjord. Godt sponset av kommunen reiste vi 
rundt med trommer og trommiser denne dagen.  
 
I mars 2016 var en knallhard DDB-kjerne på oppdrag i Oslo og spilte under VM i skiskyting. Spillingen foregikk 
stort sett utenfor, og ikke innenfor, løypene. 
 
 
 
Drum Drøm Boys – Kodal Ungdomslags egen trommetrupp! 
Geir Årset - leder 
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Årsberetning for koret 3243  -  driftsåret 2015-2016 
Prosjektstyret har bestått av: 
Anne Lise Solem 
Ragnhild Berg Sørensen 
Eli Samuelsen 
Tor Aasrum 
 
Koret har denne sesongen konsentrert seg om prosjektet «Those were the Days» som er gjennomført sammen 
med TUSH.  
 
Styret har hatt 4 styremøter. Koret har hatt 14 regulære øvingskvelder samt to heldagsøvelser på Vonheim. I 
tillegg har koret hatt 2 øvingskvelder sammen med TUSH. 
 
15 korister har deltatt i prosjektet som startet 15. oktober og ble avsluttet med konserter på Vonheim 11. og 
12. mars. Fredagen med kun konsert hadde 73 betalende gjester. Lørdag med konsert og påfølgende fest med 
TUSH hadde vi 143 betalende gjester. Med et budsjett på henholdsvis 80 og 100 betalende, og med svært godt 
salg i baren på lørdag er det utsikter til et godt økonomisk resultat. 
 
Arrangementshelga ble gjennomført med stor dugnadsinnsats og stort hell, og avisa hadde bred omtale både 
før og etter konsertene. 
 
Den eneste øvrige opptreden denne sesongen var på årsmøtet til Sandar Historielag i Sandefjord 29. mars. 
 
Koret skal framover delta på bygdedagen i Kodal 4. juni og på «Hælja hime» i Andebu 27. august, og har planer 
om et nytt prosjekt fra høsten av. 
 
Prosjektleder og sekretær 
Tor Aasrum 
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Årsmelding KULA 2015/16  
 
Styret har bestått av:  
Hans Viggo Nielsen (leder)  
Ingunn Aasrum (kasserer)  
Robin H Larsen (styremedlem)  
Tone Landsem (styremedlem)  
Kjetil Berge (styremedlem)  
Ellen Kultorp (styremedlem) 
Anita Kolstad (styremedlem) 
Heidi Rismyhr (sekretær) 
Espen Rolstad (varamedlem)  
  
Vi har gjennomført 3 styremøter, noe maildialog, samt flere prosjektmøter i året som har gått.  
 
OPPSETNINGER  
Vi har i perioden hatt en oppsetning, «Skatten på Sjørøverøya». Vi har hatt Andrè Klausen som regissør, Anette 
Hem som koreograf og Hilde Dahl som repetitør. Bjørnar Aas har som prosjektleder, sørget for at hele 
prosjektet har fungert utmerket. 
Vi har som vanlig hatt god kostnadskontroll. Dette, sammen med gode salgstall, mange aktører (48), god 
sponsoroppslutning og et bra billettsalg (1.300 betalende, som er 24 færre enn på Tussene), har gitt oss et 
overskudd på i overkant av kr 100.000,-. Den endelige summen er ikke klar før om noen uker, da vi fortsatt 
venter inn noen fakturaer og så har vi søkt midler som vi ikke har fått tilbakemelding på. 
 
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. 
 
Det er også et behov, etter hvert, å se på muligheten for å investere i et nytt amfi. Dagens løsning er gammel 
og tungvint å montere/demonter. Dessuten er den slitt og vil ikke kunne vare evig. Neste styre oppfordres til å 
gjøre undersøkelser ift en slik investering. 
 
 
NESTE OPPSETNING  
Neste oppsetning er ikke bestemt enda, men det ser i skrivende stund ut til at det blir «Jungelboken». 
Opplegget ellers blir som tidligere år med hovedsakelig barn på scenen, ispedd noen voksne «bærere». 
Premiere blir 19. eller 26. januar 2017. 
 
 
DUGNADER OG SOSIALE ARRANGEMENTER  
Vi har ikke fått gjennomført planene om en studietur til London med styret, men det kan jo skje i 2016. Turen 
blir selvfølgelig privatfinansiert, og alle som på en eller annen måte er tilknyttet KULA, foreldre, 
dugnadsgjengen, skuespillere, instruktører etc, blir invitert med.  
 
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. 
  
  
Vi gleder oss til fortsettelsen.  
  
For styret i KULA  
  
Hans Viggo Nielsen  
leder 
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Årsberetning Dagtreffgruppa 2015  
 
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 2015 

 
Leder: Ørjan Strandskog 
Styremedlem: Øyvind Åsrum 
Styremedlem: Line Grøtte Nelson 
Styremedlem: Kristoffer Skoli 
Styremedlem: Kristian Gåsholt  
 
Espen Hynne har bistått med el-arbeid. 
 
Hele gruppa fortsetter ett år til. 
 
Året har dreid seg mye om varmepumpeprosjektet som nå er i drift. Dette har vært ett spennende prosjekt da 
alt ikke gikk helt etter planen. Vi fikk nemlig bekken rett inn i kjelleren da montør og elektriker holdt på, det var 
flaks at de var der når vannet kom. De fikk varslet Odd og han fikk staket opp det tette røret. Det ble heldigvis 
ikke mye skader etter vannet og forsikringssak er opprettet og innrapporterte skader vil bli erstattet (div el-
verktøy og vegger til musikkrom). 
 
Varmepumpen funker utmerket og ingen har fryst på Vonheim i år. Driftskostnad for oppvarming er også 
betydelig lavere enn tidligere. For selve varmepumpeprosjektet gjenstår i stor grad å fylle ett gravehull med 
kult og finpusse litt inntil fjellet. 
 
Andre prosjekt som er utført er :  

 Reparasjon og utbedring av musikkrom i kjeller  

 Ryddet og kastet mye fra kjeller  

 Vask av dusjrom og rens av dusjhuer  

 Maling av familie rom  

 Vask- og blandebatteri er byttet på toalett (hc toalettet oppe)  

 Maling av rom bak scenen, rens av gulv  

 Toaletter bak scenen er byttet og rom malt  

 Maling av toaletter og kjøkken på trevet (hengt opp speil og lys og div el stikk)  

 Det er byttet ut ødelagte takstein 

 Flere løse dører er festet på nytt 
 

Det er utført årlig brannrunde (sjekk av brann alarm, nød lys og rømningsveier), og i den forbindelse er det 
byttet ut flere nødlys, batterier og pærer samt montert noen på nye steder. Det er montert noen dørpumper 
og vi har noen punkter på listen vi må ordne før sommeren. Men kontrolløren fra brannvesenet var veldig 
fornøyd med det han så 
 
I løpet av kommende periode er det viktig å få avsluttet oppussingsprosjektet og vi vil også vurdere å installere 
et nytt låsesystem på bygget. Dette vil også forenkle administrasjon og kontroll av utleievirksomheten. 
 
Ørjan Strandskog,   
leder 
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Årsberetning Tenstyret 2015-2016 
Det har ikke vært et tenstyret i KUL siste år. Dette er svært beklagelig. 
 
Hovedstyret har som ambisjon å få på plass et nytt tenstyre i forbindelse med årsmøtet 2016. Som en 
oppladning til det, ble det gjennomført en Workshop sammen med Frilynt 3. mars 2016. Selv om deltakelsen 
var begrenset (9 stk) var engasjementet stort og ideene mange. Flere av de som møtte opp vil bli foreslått inn i 
det kommende tenstyret. 
 
På workshoppen 3. mars ble en mengde ideer diskutert, og KUL, sammen med det kommende tenstyret, vil 
forsøke å legge opp til en aktiviteter basert på prosjekter, arrangementer og happenings, mer en faste kvelder. 
Dette vil ha flere formål. Det viktigste er at ungdommene føler de får gjennomslag for sine ideer og forslag, 
men også for at tenstyret skal få prøvd ut hva som fungerer i praksis på Vonheim, hva som fenger og gir 
engasjement. 
 
Frilynt stiller seg til disposisjon som rådgiver for å få dette på plass, men aktiviteten må skapes av 
ungdommene og dugnadskreftene rundt disse. Samtidig er dette en aktivitet i god «Ny kommune»- ånd. Det er 
anledning for ungdommen fra Kodal å delta på aktiviteter i Sandefjord og omvendt. Bl.a. er Frilynt i ferd med å 
etablere en nettside som heter «Ung i Fjorn». Der vil Frilynt legge ut alt som er ungdomsrettet og som 
Kodalungdommen kan delta på. Dette vil medføre at de blir en del av noe større, og i neste omgang tørr å ta 
sjansene på å arrangere et «hårete» arrangement i egen regi og på Vonheim. 
 
Vi ønsker å fylle Vonheim med enda mer aktivitet, og aktivitet retta mot gruppa 11-16 år er spesielt 
velkommen! 
 
 
 
Geir Årset 
Leder Hovedstyret KUL 
 


