
                                                                                                                           KODAL 
UNGDOMSLAG 

Årsberetning Husstyret 2020-2021 
 

Leder: Kenneth Farmen 
Styremedlem: Kristian Gåsholt 
Styremedlem: Iris Opsahl 
Styremedlem: Hans Kristian Berge 
 
 
Ingen nye prosjekter i år på grunn av covid 19, som har ført til lite aktivitet på huset, 
manglende midler har også en stor påvirkning her. 
 

 
• De to store spesialdørene i storsalen, er blitt reparert av Per Arild og 

Kenneth. Men må males utvendig 
• Det har blitt ryddet i malinga og kastet det som var ødelagt. 
• Listet murkant på veggen der klatreveggen var. 
• Ryddet Vaskekottet nede. 
• Fått hengt opp bildene som lå rundt på huset. 

 
 
Dette bør gjøres på Vonheim 
 
 

• Male doene i "klekkeriet", det er gitt tillatelse til rekvisitt avd til og gjøre det. 
• Bygge/snekrer krakker til "bak scenen" rommet. Per Arild og Line har mål. 
• Gjøre noe i inngangshallen nede, støydemping, dim på lys eller noe. Bytte 

inngangsdører hele veien, de er lekk og dårlige. 4 vinduer på trevet må byttes, 
utv murvegg på trevet må fikses. Kjetil Berge har sagt han kan hjelpe til med 
det. Inngangspartiet ned til kjeller må fikses pga vann lekkasje og at det er feil 
laget, Bak scene rommet må sjekkes nærmere.  

• Utvendig vegger bør gjøres noe med (vinduer, kledning, vannbord osv).  
• Taket må byttes  
• Kloakk pumper, og hus må byttes 
• Ventilasjonsanlegg må ha service 
• Det burde males utvendig, bygget bærer preg av at det ikke har vært 

vedlikeholdt utv på mange år. 
 

Det er fortsatt mye og ta tak i på Vonheim, men på grunn manglende midler og Covid 
19 er det ikke blitt mulighet og få gjort mye av det som gjenstår.  

 
Jeg fortsetter gjerne som hus styrets leder, men må se an hvem som kommer og ikke 
minst hva de står for. 

 
 

Med Vennlig Hilsen 
Kenneth Farmen 



 
 
 

 
 

 

Årsberetning 2020 for Kodal amatørteater  

Styret består av:  

Leder: Marita Hvitstein 

Kasserer: Ingunn Aasrum 

Sekretær: Lillian Hvitstein-Bogen 

Styremedlemmer: Line Grøtte, Svenn-Arild Nordrum Nilsen, Camilla Hvidsten, Kaja Lunde, Marius 
Kultorp 

I januar og februar 2020 hadde vi forestillinger på oppsettingen av «skjønnheten og Udyret». Dette 
ble en stor suksess og vi endte opp med å kjøre 2 ekstra forestillinger. Antall besøkende var 1676 og 
Vi fikk et overskudd på 164 222,- NOK.  

Vi begynte å planlegge oppstart for teateret i august 2020. Vi tok deretter kontakt med Espen Rolstad 
med spørsmål om han ønsket å være regissør for årets oppsetting. Espen informerer oss om at han 
sitter og skriver på et stykke som vi kunne sette opp hvis vi ønsker det. Styret er enig i at vi ønsker å 
sette opp dette på høsten. Vi tar så kontakt med Anette Hem og hun takker ja til å være koreograf og 
Albert Zimmermann Greger er interessert i å være repetitør.  

Siden Coronaviruset herjer i samfunnet blir oppstarten av teateret utsatt. Vi tar ikke sjansen på å 
starte opp før vi ser hvordan dette utvikler seg når skolene starter opp.  

I september tar vi kontakt med kommuneoverlegen. Her får vi de siste nye retningslinjene for å få lov 
til å starte opp. Styret tar avgjørelsen om å utsette oppstart. 

I oktober tar vi igjen kontakt med kommuneoverlegen med spørsmål om det var trygt å starte opp. Vi 
sender inn forslag til en smittevernplan. Her får vi en godkjenning for å starte opp hvis vi følger 
forslaget. Vi i styret undersøker om det er mulig å få til oppstart med støtteapparatet som er i 
teatermiljøet vårt. Dette fikk vi ikke til og styret tok derfor avgjørelsen med å utsette oppstarten 
videre på ubestemt tid. 

I løpet av hele året har styret hatt 2 nettmøter og 8 møter med oppmøte på Vonheim.  

 

Vi ønsker å kunne starte opp nå så fort samfunnet tillater det. 

 

Vennlig hilsen styreleder 

Marita Hvitstein 

 


