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ÅRSBERETNING HOVEDSTYRET 2008-2009 
 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Rune Myhre Jonassen 
Nestleder: Tom Olaf Brynjulfsen 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Tove Anita Tveitan (Lene Solberg overtok midtveis i perioden) 
Styremedlem: Frode Aleksander Rismyhr 
 
Pr. 31.12.08 hadde KUL  389 medlemmer fordelt som følger: 

• Under 15 år = 108 stk 
• Mellom 15 – 26 år = 59 stk 
• Over 26 år = 222 stk 
• I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 

 
Medlemsmassen er totalt redusert med ca. 5%. 
 
 
Møter 
Det er holdt 10 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet og budsjettmøtet. Hovedstyret har i denne perioden 
behandlet 88 saker. 
 
KUL har hatt 0 tillitsvalgte i NFU: 
 
Vestfold teater råd: 
 
I  VUF har vi hatt 0 stykker: 
 
 
Økonomi 
Spilleinntektenes tid er forbi slik vi husker dem. Nå er det Grasrotandelen som gjelder. Det blir spennende å se 
hvor mye som drypper i vår retning. 
 
Årsresultat for laget totalt sett i 2008 ble på 144.168,89. 
 
Viser forøvrig til vedlagte regnskap og revisjonsrapport for detaljer. 
 
Diverse 
 

• www.kodal.no oppdateres fremdeles. Her skjer det stadig nye ting og man kan finne det meste av 
informasjon her. Oppdateres av Tom Olaf Brynjulfsen. 
 

• ”Kodølingen” er ett avsluttet kapitel. Den ble lagt ned f.o.m 11.02.09. Årsaken var dårlig økonomi og 
vanskeligheter med å fylle den med relevant stoff. 

 
• Vaktmesteren vår er fremdeles Odd Andresen. Han passer godt på huset og gjør vedlikeholdet som 

trengs. Carina (Odds datter) tar over renholdet. 
 

• KUL har inngått en avtale med Andebu Danseverksted (ADV) om overtagelse av organisasjonen som 
sådan med alle dets eiendeler. Avtalen har en prøvetid på ett år med gjensidig oppsigelsesmulighet. 
KUL ønsker å utvikle ett danseverksted og det er allerede ett parti i gang som ledes av en 
interimgruppe. Fremtidig organisering av aktiviteten bestemmes av årsmøtet. Avtale med ADV 
vedlagt. 

 



• Det er igangsatt en idedugnad under ledelse av Frode Aleksander Rismyhr som har til hensikt å se på 
forskjellige aspekter ved driften av KUL. Flere komiteer/arbeidsutvalg er nedsatt som ser på 
aktivitetstilbud, ekstern og intern oppussing/påbygging etc. Resultatet av arbeidet nedlagt i disse 
gruppene vil nok vise seg tydeligere i løpet av 2009. 

 
 
Ellers vil vi takke alle undergrupper for godt samarbeid, og henviser videre til deres årsberetninger. 
 
I tillegg ønsker vi å takke alle de som slutter og de som fortsetter for en kjempe fin innsats i året som gikk. Og vi 
ønsker alle nye hjertelig velkommen. 
 
 
 
Lene Solberg 
Sekretær 



ÅRSBERETNING ARRANGEMENTSTYRET 2008-2009 
 
Styret har bestått av: 
Kjartan Tveten Nielsen     leder 
Nils Petter Thim      nestleder 
Thomas Halvorsen     kasserer 
Bente Hynne      sekretær 
Åshild Haugen      styremedlem 
Christina Gogoll      styremedlem 
Camilla Bøe      varamedlem 
Bjørn Thomassen      varamedlem 
 
Arrangement denne sesongen: 
UTEKONSERT: 14. Juni kom Trang fødsel og TNT hit til Kodal. Veldig bra konsert, med ca 1000 gjester ( 850 
betalende). Ble dessverre underskudd. ”Vaktsjefen” Toril gjorde en kjempe jobb. Vi takker for alle som hjalp til 
på denne dagen. 
 
QUIZ: 10. Oktober og 7. November var det quiz. Dette er kjempe gøy, enda det ikke kommer så mange 
mennesker.  
 
FEST 3. JULEDAG: 27. Desember hadde vi konsert med Morten Vestly med band og Tush. Disse to lokale banda 
spilte for døra. Kjempe suksess med ca 200 gjester. Stort overskudd i baren til oss. Vi ble utsolgt for øl og 
smirnoff ice, vi hadde 5 cider igjen når vi stengte serveringen. Stemningen var utrolig!! Vi var for få vakter i 
forhold til antall gjester. Prøve å få til flere slike konserter. 
 
BYGDEFEST: 7. Mars skulle vi hatt bygdefest, men denne ble dessverre avlyst da det var for få påmeldte. Dette 
kan skyldes at det ikke ble noe revy. 
 
Nå gleder vi oss til sommerkonserten som blir 6. Juni. I år kommer Åge Aleksandersen, han er kjent for å lage 
liv.  
 
Hilsen oss i arrangementstyret. 



Årsberetning 2008-2009 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Tor Aasrum 
Kasserer: Marit Nelvik  
Sekretær: Anne-Lise Nomme Solem 
Styremedl: Oddbjørn Hansen, Gunnar Anders Gåsholt 
 
Vi har hatt fire styremøter dette året. 
 
1.halvår har koret hatt øvelser på mandager som vanlig, med dirigent Kristin Ellefsen Kvilhaug. Vi har hatt 
øvingshelg til Havna, der vi øvde på sanger til konsert i Andebu kirke i forbindelse med innvielsen av det nye 
orglet der. Konserten, ”Strengen er av gull” med sanger av Gruntvig, ble framført sammen med Andebu 
bygdekor og Larvik Damekor 20.april. 
 
2. halvår øvde vi fremdeles på mandager, og første del av høsthalvåret hadde vi tur til Dublin i tankene, så det 
gikk i irske toner. Utover høsten var det julesanger som sto på programmet. Vi øvde fram mot julekonserten i 
Kodal kirke, en tradisjon vi gjerne vil holde på. Denne gang ble konserten holdt en onsdag, og kirken var full 
som vanlig. Som solist hadde vi hentet inn en sanger med røtter i bygda, nemlig Eline Trollsås. 
 
Som et resultat av samarbeidet med Andebu bygdekor og Larvik damekor, kom Kristin med en ide om et 
seminar med korøvelser. Dette ble gjennomført med to-dagers kurs, hvor vi sto for enkel bevertning og lokaler, 
mens Kristin tok seg av det faglige. Kurset ble en suksess, med over 30 deltager hver gang, og et lite overskudd i 
kassa. 
 
2.juledag deltok vi i julegudstjenesten i Kodal kirke. Vi sang også med ved gangen rundt juletre.  
 
Sommerfest med god mat og utlodning ble holdt i Gjerstadrønningen før oppstart i august. 
Julebordet ble avholdt på trevet, med godt oppmøte og deilig koldtbord. 
 
 
 
For koret 3243 
Anne-Lise Solem 
     sekretær  
 



Årsmelding KULA 2008-2009 
 
Styret 2008/2009 
Leder: Espen Rolstad  
Nestleder: Elin Jonassen 
Sekretær: Marit Grimsrud 
Kasserer: Pia Hansen 
Styrmedlem: Thomas Svendsen 
Styremedlem: Vibeke Helgeland 
Styremedlem: Bente Jonsmyhr 
Styremedlem: Renate Korneliussen 
Varamedlem: Marianne Pettersen 
Varamedlem: Eldfrid Jacoby 
 
Året begynte med å drifte ulike oppgaver i KULA, som hjelp til loppemarkedet og utekonsert, og Teppefallsfest 
på Aristokattene. Overskudd på Aristokattene ble ca 90.000 kr. 
 
Det var et evalueringsmøte etter Aristokattene og med bakgrunn i en del av de tilbakemeldingene som kom der 
satte KULA inn støtet med å ha 2 grupper.  
Gruppe 1 satte opp ei større familieforstilling Annie, som var fom 6.kl og oppover. Forestillingene var da i 
slutten av januar. Gruppeleder: Espen Rolstad, Instruktører: Trine Lise Aadne og Frode A Rismyhr. Det ble 11 
forstillinger. 
Gruppe 2 satte opp Hakkebakkeskogen med unger i 4-6kl. Instruktør Trine Lise Aadne og Anette Holand. 
Gruppeleder Elin Jonassen. 
Forestillingene skal være nå i slutten av mars og tegner til å bli 4 forestillinger. 
 
Styret har avholdt 8 styremøter. I tillegg til dette har det vært produksjonsmøter i gruppene i forbindelse med 
Annie og Hakkebakke.  
 
Det har vært en flott sesong for KULA med ca 80 aktører på scenen og masse flott dugnadsarbeid. Det ser ut til 
å ble noe mer fordelt arbeid på flere, ved at vi på første samling får foreldrene til å sette se på dugnadsliste.  
 
Videre utover dette har ikke teatergruppa hatt noen andre aktiviteter..  
 
Takk for dette året! 
 
Sekretær Marit Grimsrud 



Årsrapport fra husstyret 2008-2009 
 

Leder: Ann Kristin Topp 
Styremedlem: Espen Hynne 
Styremedlem: Roar Freitag 
Styremedlem: Ellen Kultorp 
 
Espen Hynne har i praksis utøvd rollen som leder dette året da frøken Topp ikke har vært å se. Ronny Haugen 
har vært en ivrig bidragsyter til husstyret. En stor takk til ham. 
 
Husstyret har hjulpet til på ute konserten og andre arrangementer. 
 
Vi har lagt opp nye nødlys i kjeller, rockerommet og på scenen. 
 
Vi har byttet til jordfeil automater i tavla på scenen. 
 
Vi har begynt å legge opp brannalarm på hele huset. 
 
Husstyret v/ Espen Hynne. 
 



Dagtreffgruppa 2008-2009 
 
Styret: 
Leder: Randi Rolstad 
Styremedlem: Frida Torp 
Styremedlem: Liv Liverød 
Styremedlem: Edle Trevland 
 
Det er avholdt 5 styremøter og 7 dagtreff.  
 
Det er ca. 70-80 personer på hvert treff. Det blir servert varm mat, kaffe og hjemmebakte kaker.  
 
Stor utlodning. Vi kjøper blomster og så får vi gevinster, som folk er snille og har med. Vi har hatt mye fin 
underholdning. I april hadde vi Gudny Dalen, hun trakk mye folk (120 personer). Vi har hatt Slagermix, da gikk 
dansen lystig. 
 
Julebordet i desember er høydepunktet, da er det julemiddag og Ramnes Trekspillklubbs 12 manns orkester 
spiller (da var vi 140 personer). 
 
Det er moro at det kommer så mange, men vi skulle ønske at det kom flere Kodølinger. De som kommer er 
veldig fornøyde. 
 
Vi tror det er behov for et ”Dagtreff” av denne typen i Kodal. 
 
Hilsen styret.



Årsberetning for tengruppa 2008-2009 
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder: Kristoffer Skoli / Fredrick T. Ekeberg 
Nestleder: Fredrick T. Ekeberg 
Kasserer: (funksjonen er ivaretatt av hovedstyrets kasserer) 
Sekretær: Jon Markus Møller. 
Styremedlem: Iver Hammer. 
Styremedlem: Endre Hammer 
Styremedlem: Fredrik Hvitstein 
Styremedlem: Marius Kultorp 
Styremedlem: Stian Nielsen 
Styremeldem: Inger Therese Olberg 
 
Ungdomsklubben 
Det har vært ca. 200 besøkende fordelt på 40 klubbkvelder. Hver søndag mellom 17.00-22.00. Her har det vært 
ca. 10-15 ungdommer i alderen 13-18 år. Tilbudet har vært biljard, diskotek, internett-cafè, playstation, 
bordtennis, spill, film og rockeverksted.  
 
Spesielle arrangementer 

- Bondeparty (Ca. 20 deltagere) 
- Grøtfest (ca. 35 deltagere) 
- Pannekakeparty (ca. 30 deltagere) 
- 4 LAN med ca. 20-30 deltagere 
- 1 karneval ca 20 deltagere 
- Film & Pizzakveld ca 20 deltagere 
- Halloween Party ca 20-30 deltagere. 
- Skrekkfilm i skogen ca 15-20 deltagere. 
- Vaffelparty ca 35 deltagere. 

 
 
Smurfeklubben 
Vi har hatt 40 klubbkvelder med ca. 800 - 1000 besøkende. Smurfeklubben har vært onsdager fra 18.00-21.00 
for 5.-7. klasse. Her har det vært samme tilbud som på ungdomsklubben. 
 
Dugnad 
Vi har telt og stemplet bøker for Norli på Sandefjord videregående skole. For dette fikk vi til sammen kr. 4000,-. 
 
Utstyr og lokaler 
Vi har kjøpt Playstation 3 med spill, canal digital pakke,  
Kurs i NFU 
Tengruppa har deltatt på følgende kurs i NFU: 
 
August 2008 SplæshCamp i Arendal med kursene ”fritidsklubb i friluft”, teatersport, musikal, revy på 1-2-3, 
teatersminke og stagefight.  
September 2008 ungdomslederkurs 27-28 september på Knattholmen. 
 
Februar 2009 Ungdomslederkurs 14-15 februar på Langesund. 
 
Frifondmidler 
Jeg tror ikke vi har søkt frifondmidler i 2008/2009. 
 
Fredrick T. Ekeberg 
Leder  



Sak 8. Forslag til økning av leiesatser på Vonheim 
 
Leiepriser Nåværende satser Forslag til nye satser 
 Ordinær Medlem Ordinær Medlem 
Møter/ arrangementer inkl. vask      
      
Hele huset, untatt barnehagerom 1600 1300 2000 1600 
Storesal inkl. kjøkken og styrerom 1350 1050 1650 1300 
Lillesal inkl. kjøkken og styrerom 500 350 600 450 
Trevet inkl. kjøkken 600 450 750 550 
Vonheimstua inkl. tekjøkken og 
vestibyle toaletter 600 450 750 550 
Styrerom inklusiv kjøkken 150 100 200 150 
Stoler 10 10 15 15 
Bord 50 50 60 60 
      
      
Fester inkl vask      
      
Hele huset untatt trevet og 
barnehagerom 2650 2200 3200 2700 
Diskotek og vestibyle toaletter 1100 900 1350 1100 
Trevet inkl lydanlegg, lillesal og 
kjøkken 1450 1100 1750 1350 
Trevet inkl lydanlegg 1100 900 1350 1100 
      
      
      
Barneselskap inkl. vask uten vask    
      
Trevet  500 300 800 500 
Diskotek 500 300 800 500 

 



Sak 9. Forslag til økning av medlemsavgift. 
 
Hovedstyret foreslår følgende økning av medlemsavgiften: 
 
Kr 100 til og med året medlemmet fyller 18 år 
Kr 200 for medlemmer over 18 år 
Kr 400 for familiemedlemsskap 
 
 


