
 
 

KODAL UNGDOMSLAG 
 

 

 
KODAL UNGDOMSLAG 

 
ØNSKER 

 
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 

 
PÅ 

 
VONHEIM I KODAL 

 
TIRSDAG 23. MARS 2010 

 
KL. 18.3O 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saksliste 

 
1. Velkommen. 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
3. Valg av møteleder og referent. 
4. Valg av 2 personer for underskriving av 

protokollen.  
5. Årsmelding 2009. 
6. Regnskap 2009 m/kommentar fra revisor. 
7. Budsjett 2010 godkjent – er vedlagt. 
8. Forslag til økning av leiesatser på Vonheim. 
9. Forslag til økning av medlemsavgift. 
10. Presentasjon av planer for oppussing. 
11. Valg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ÅRSBERETNING HOVEDSTYRET 2009 -2010 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Rune Myhre Jonassen 
Nestleder: Espen Rolstad 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Lene Solberg 
Styremedlem: Frode Aleksander Rismyhr 
 
Møter 
Det er holdt 10 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet og budsjettmøtet. Hovedstyret har i denne perioden 
behandlet 78 saker. 
KUL har hatt 0 tillitsvalgte i NFU: 
Vestfold teater råd: 
I  VUF har vi hatt 0 stykker: 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.09 hadde KUL  507 medlemmer fordelt som følger: 
Under 26 år = 252 stk (mot 167 i 2008,  51% økning) 
Over 26 år = 255 stk (mot 227 i 2008, 12% økning) 
I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 
 
Det har mao. vært en markant økning i medlemsmassen i forhold til 2008 på 29%. 
 

 
 
Inntekter 
Vi har økt inntektene våre med nesten en halv million kroner i løpet av 2009. Vi ser at utleie inntektene har økt 
samt at vi har fått flere medlemmer. Så bare her er inntekten på litt over 300 000,00 kr.  
Videre fikk vi inn 85931,50 kr på loddsalg og 225 995,00 kr mottok vi i tilskudd for å nevne noen poster.  
Vi anser 2009 som et godt år inntektsmessig og håper på samme trend i 2010. 
 
Kostnader 
Laget har i løpet av hele 2009 foretatt flere engangsinvesteringer. Dette for å slippe de samme utgifter år etter 
år og for å kunne generere nye inntekter ved å leie ut utstyr. Derfor har laget hatt høyere driftsutgifter som et 
resultat av overnevnt. Videre har strøm og fyringsutgifter økt betraktelig. 
For å nevne noen engangsinvesteringer: projektor, brannvarslingsanlegg, mikrofoner og kjøkken. 
 

Sum of Under 26:

Sum of Over 26:

Sum of Totalt:



Fra 2010 vil det nedsettes en komite bestående av samtlige kasserere samt hovedstyre representanter. 
Komiteen skal ha en kvartalsvis gjennomgang av økonomien hvor intensjonen er å sikre, samt bedre 
kvaliteteten på alle aspekter ved regnskapene som bilagsføring, regnskap vs. budsjett etc. 
 
Aktiviteter siste året 
I 2009 har mange nye aktiviteter sett dagens lys. For å nevne noen: danseverksted, trommekorps og 
Interiørgruppe. Både danseverkstedet og trommekorpset har bidratt til økningen i medlemsmassen, i tillegg til 
teateret, som vanlig. En søknad til Sparebankstiftelsen resulterte i en øremerket gave på 100.000,- til 
klatrevegg. Klatreveggen er på plass og aktiviteten forestås av nystiftede Kodal Klatreklubb. Klatreklubben 
betaler årlig ”leie” av veggen til KUL, differensiert på basis av medlemsmasse. Videre er det en forutsetning at 
man også er medlem i KUL for å være fast klatrer i veggen som eies av KUL. Denne ordningen har også gitt et 
stort bidrag til medlemsøkningen. 
 
Arrangementstyret er det fortsatt vanskelig å fylle. Det viser seg lettere å skaffe folk til komite/prosjekt 
arbeide, noe som også gir seg utslag på arrangements siden. Vi har siste år, på komite basis i hovedlags regi, 
greid å avvikle juleverksted for barn, juletrefest, romjulsfest for de over 18. Alle var suksesser som trakk fulle 
hus.  
 
Videre er de tradisjonelle bygdefestene en saga blott. Dette er nå erstattet av KULebord, hvilket er en blanding 
KULs julebord og de opprinnelige bygdefestene. Denne ble avviklet i februar og må sies ble en ubetinget 
suksess; stil og høytidelighet er tilbake på Vonheim. 
 
Fremtidige utfordringer 
KUL står foran store økonomiske utfordringer de neste årene. Grasrotandelen, som erstatning for 
automatinntekter, ser vi nå den fulle og reelle effekten av. Hovedstyret ser derfor at en langsiktig plan for 
endring/tilpasning av inntektsstrømmen samt et spisset fokus og praktiske tiltak på kostnadssiden er ytterst 
nødvendig å få på plass umiddelbart. Hovedstyret v/interiørgruppen arbeider med en plan for opprustning av 
Vonheim, spesielt med tanke på økt utleievirksomhet på dagtid til næringslivet i Vestfold. Den finansielle delen 
av dette arbeidet ble dessverre ikke ferdigstilt til årsmøtet. Det vil derfor innkalles til et ekstra ordinært 
årsmøte når dette forslaget er klart. 
 
Diverse 
www.kodal.no oppdateres fortløpende. Her skjer det stadig nye ting og man kan finne det meste av 
informasjon her. Oppdateres av Tom Olaf Brynjulfsen, Torstein Flåm, Anette og Jarle Hem og Rune Myhre 
Jonassen. Det er laget et forslag på en felles kalender, kodal.no/kalender, i samarbeid med KIL for å få bedre 
oversikt over tilbudet i Kodal. KIL har nå forslaget til behandling.  
 
Få dager før årsmøtet, fikk vi en gledelig melding om at Andebu Sparebank tildeler hvert av kommunens 
ungdomslag 300.000,-. Det er knyttet visse betingelser til tildelingen og en formell søknad må skrives. Hvordan 
best bruke disse pengene vil bli behandlet i ekstraordinært årsmøte. 
 
Vaktmesteren vår er fremdeles Odd Andresen. Han passer på huset og gjør vedlikeholdet. Carina har fremdeles 
renholdet. 
 
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 kjempe fin innsats i året som gikk. Og 
vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen. 
 
 
Lene Solberg 
Sekretær 



 

Årsberetning for Koret 3243 – 2009-2010 
 

Styret har bestått av:  

Leder: Anne-Lise Nomme Solem  

Kasserer: Ragnhild Bang  

Sekretær: Eli Beate Samuelsen  

Styremedl: Mari Trevland og Gunnar Anders Gåsholt  

 

Vi har hatt tre styremøter i år.    

 

1. halvår har vi som før hatt øvelser på mandager, med dirigent Kristin Ellefsen.  

Vi øvde hele vårhalvåret på nytt repertoar til kirkekonsert i Tjølling kirke i mai.  

25. april reiste koret med følge på to dagers cruise med Color Magic. Øvelser og mye hygge.  

Konserten, ble framført sammen med Larvik Damekor og Andebu Bygdekor 25. mai. Vårt kor hadde en egen 

avdeling hvor vi sang "Bridge over troubeld water" og " Peace of God". Dette ble spesielt framhevet i  

avisomtalen i Østlandsposten. Halvard A. Brattvoll og Kristin Ellefsen dirigerte. Kristin  

var også solist. Alle koristene ble servert nydelig mat av Larvik Damekor etter konserten.  

Dugnad 7. juni: Opprydning etter sommerkonserten på Vonheim.  

 

2. halvår startet vi med allsangkveld på  Kurbadet i Sandefjord hvor vi var invitert av  

Sandefjord Sangforening. Bevertning og sosialt samvær. Vellykket kveld.  

Utover høsten øvde vi en ny irsk sang og et par nye julesanger. Igjen ble vi invitert til  

allsangkonsert, denne gang med Andebu Bygdekor på Andebu ungdomsskole. 

7. november var det heldagsøvelse på Vonheim, med påfølgende fest i lavo på Fjære. 
Koret deltok også i år ved juletretenning i Kodal.  
Julekonsert i Kodal kirke torsdag 10. desember.. Lasse Vermeli var solist og den nye kantoren i Andebu, Tormod 
Øvrum, spilte. Koret deltok også ved julegudstjenesten 2. juledag.  
 
 
 
For koret 3243  
Eli Beate Samuelsen  
     sekretær 



Årsmelding KULA 2009-2010    
     
Styret 2009 
Leder: Elfrid Jacoby 
Nestleder: Elin Jonassen 
Sekretær: Jeanette Skoli 
Kasserer: Pia Hansen 
Styremedlem: Vibeke Helgeland 
Styremedlem: Renate Korneliussen 
Styremedlem: Thomas Svendsen 
 
 
Året begynte med å finne ut hva vi skulle sette opp. Vi bestemte da for igjen å kjøre 2 produksjoner slik som 
året før. En for de yngste og en for de eldste. Det er jo så mange som vil være med. Valget falt da på ”Fjøsnisser 
i Juleknipe” for de største og ”Folk og Røvere i Kardemommeby” for de yngste. Vi har hatt gode erfaring med 
sist års oppsetning av Thorbjørn Egners ”Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen” og tenkte derfor 
at det var koselig å følge opp med nok et Egner stykke.  
Når det gjelder de eldste så tenkte vi at det hadde vært moro å kjøre en juleforestilling da det er noen år siden 
det er gjort sist. Spesielt gøy var det at tekstforfatteren selv, Espen Rolstad sa ja til å ha regi på stykket.  Vi 
hadde lyst til å sette opp dette stykket, fordi det har mange roller, slik at flest mulig får en utfordrende 
oppgave, i tillegg appellerer til både store og små.  Det har også fått ny musikk siden sist og det er gøy å 
presentere noe som har utspring lokalt.  
 
Styret har avholdt 11 styremøter. I tillegg til dette har vi hatt produksjonsmøter i forbindelse med både 
”Fjøsnisser i Juleknipe og ”Folk og Røvere i Kardemommeby.” Styret har fungert bra. Men vi har vært litt få folk. 
Vibeke Helgeland sa tidlig i fra at hun ikke ønsket å delta i styret og at hun ikke kom til å følge opp vervet sitt. 
Jeanette Skoli ønsket å bidra, men siden hun flyttett ble det vannsklig for henne også å følge opp verve sitt. 
Styret har fått god hjelp fra både Ingunn Aasrum og Ellen Bergene noe vi har satt stor pris på. Vi har også 
ryddet og pusset opp kostymelageret og malt garderoben bak scenen. Vi har også kjøpt en fryseboks som vi 
bruker til diverse ting i forhold til Kiosk og mat på øvelsene.  
 
Vi har fått tilbakemeldinger på at flere savner et helårs tilbud på teateret. Vi prøvde derfor å arrangere 
teatersport for de største etter jul. Her fikk vi bare 3 påmeldinger og avlyste derfor dette. Vi har også hatt 
teppefallsfest med filmvisning for aktørene som var med på” Annie” og ”Klatremus og de andre Dyrene i 
Hakkebakkeskogen” 
 
Det har vært en utrolig fin sesong i KULA. I alt 96 aktører var med på årets 2 produksjon. 52 stykker har vært 
med på ”Fjøsnisser i Juleknipe” og 44 stykker har deltatt på ”Folk og Røvere i Kardemommeby”. Prosjektleder 
på ”Fjøsnisser i Juleknipe” har vært Eldfrid Jacoby og Elin Jonassen har vart prosjekt leder på ”Folk og Røvere i 
Kardemommeby”. 
PR biten på begge produksjonene har Eldfrid Jacoby hatt ansvar for. Dette er den eneste ”gruppa” som ikke har 
fungert spesielt godt. Det tar undertegnede selvkritikk for. Her er det mye og hente og teaterstyret burde jobbe 
for å få en stor og god pr gruppe opp og gå. Lederen for styret burde ikke være leder for PR også. Her er det 
greit at man får noen andre til å ta seg av denne biten. Tips til neste år er å prøve å ha fokus på PR og få en 
gjeng i gang med den jobben. Det er så viktig.  
 
Espen Rolstad, Trine Lise Aadne og Hilde Dahl har alle gjort en fantastisk god jobb på regi, koreografi og musikk 
på ”Fjøsnisser i Juleknipe”. Jarle Hem sto for scenografi og en ivrig kulissegjeng fikk alt på plass. Kostyme 
gruppa ble ledet Tove Allum og de lå hele tiden foran skjema. Hilde Lysaker tok ansvar for sminke avdelingen 
og alt gikk på skinner. Mange flinke forelder som har stått på med kulisser, sminke, kostymer, amfi, kiosk, 
parkering, rydding ect. 
Vi valgte bort live band i år og kjørte med ferdig innspilt komp. Dette fungerte bra og holdt kostnadene nede.  
 11 forestillinger ble spilt og totalt var det ca 1400 publikummere. Dette var noe mindre enn det vi har vært 
vant med de siste åra. Noe av grunne til dette kan være tidspunktet vi valgte å kjøre forestillingene. Det skjer 
mye før jul så kanskje er det bedre å ha forestillinger i januar/februar slik vi pleier. (Må også nevnes at det var 



52 aktører med mot 65 på ”Annie” og 85 på ”Aristokattene”. Flere aktører på scenen gir flere publikummere i 
salen.) 
 Det ble en fantastisk flott forestilling som vi alle kan være stolte av. God kritikk og pressedekning fikk vi av 
Sandefjords Blad. Vi hadde også mange annonser i både Sandefjords blad og Østlandsposten.  
 
Når det gjelder ”Folk og Røvere i Kardemommeby” har vi i skrivende stund enda ikke hatt premiere. Vi skal ha 
totalt 7 forestillinger og produksjonsapparater er i full gang med forberedelser. Her er det Frode A. Rismyhr og 
Trine Lise Aadne som står for regi og koreografi. De er begge utrolig dyktige og moro å jobbe med.  Elin 
Jonassen er produksjonsansvarlig for denne oppsettingen og gjør en utrolig bra jobb. På denne produksjonen 
står også Jarle Hem for scenografi, og det blir jo som alltid veldig bra. Tove Allum har her også stått for 
kostymer, Elin Berg tar seg av sminka og alle foreldrene bidrar i større og mindre grad på de forskjellige 
gruppene.  
 
Vi har også i år klart å få mange foreldre i sving, viktig å prøve å opprettholde dette. Finne på aktiviteter som 
inspirere de voksne også.  Det vil gagne fremtidige produksjoner.  
 
Videre utover dette har ikke teatergruppa hatt noen andre aktiviteter.  
 
Vil på tampen bare nevne produksjonene som ble gjennomført i kallender året 2009 gikk som følger:  ”Annie” 
gikk med 99.045 i overskudd, Hakkebakkeskogen gikk med 52.182 kr i overskudd og Fjøsnisser i Juleknipe gikk 
med 45 538 kr som gjør at teateret har sørget for inntekter til laget.  Dette er vi i teaterstyret kjempe fornøyd 
med og håper også fremover og kunne bidra med penger til laget.  
Tallene for Kardemommeby blir lagt frem på neste årsmøteJ 
 
Takk til Teaterstyret som har gjort en strålende jobb! Takk for dette året! 
 
Skrevet av  
Leder for KULA 
Eldfrid Jacoby 
  



Dagtreffgruppa 2009-2010 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Randi Rolstad 
Styremedlem: Frida 
Styremedlem: Edle 
Styremedlem: Liv 
 
 
 
 
Møter 
Det er avholdt 8 styremøter og 9 ”Dagtreff”. Det er 3 ”dagtreff” på våren og 4 på høsten. 
 
 
 
Dagtreff 
”Treffet” er fra kl. 14:00 til 17:00. Det er ca. 70 pers. på hvert treff. Det blir servert varm mat, suppe, grøt eller 
lapskaus. Vi kjøper maten ferdig fra Meny Andebu eller Andebu sykehjem. Kaffe og hjembakte kaker. 
Vi tar ikke inngangsbillett, men folk er flinke til å kjøpe lodder og de betaler litt for maten. Vi har hatt mye fin 
underholdning i år: ”Mix trio”, Hans Ludvigsen fra Sande som spilte trekkspill, sang og fortalte vitser. Vi har hatt 
Kari Svendsen ”Banjo Kari”. Hun trakk en del folk, ca. 100 stk. Dette var i samarbeid med Folkeakademiet. Vi 
har også hatt ”Belgdragerne” fra Andebu, ”Hot Fire” og Terje Gåsholt. 
 
Julebordet i desember er høydepunktet, da er det bindende påmelding og inngangsbillett. Vi serverer 
julemiddag m/dessert. Kaffe og hjembakte julekaker. I år deltok 118 personer på julebordet. Ramnes 
trekkspillklubb spilte opp til dans. 
Vi savner flere Kodølinger på ”Dagtreff”. Og tror fortsatt at det er behov for denne typen arrangement i Kodal. 
Etter 5 år syntes vi fortsatt det er moro å drive med dette. 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen Dagtreff 



Årsberetning Teknisk Gruppe 2009-2010 
 
Teknisk gruppe har i 2009 bestått av Andreas Myhre og Jarle Hem 
  
Teknisk styre har i år som i fjor vært et bindeledd mellom KULA og andre teatergrupper rundt om i distriktet 
når det gjelder utleie av våre trådløse systemer. Dette har resultert i en grei sum penger som kommer godt 
med i disse lite-å-få-av-staten-tider.Det er kasserer Ingunn Aasrum som fakturerer og legger pengene et lurt 
sted. 
 
Teknisk styre har bistått  med hjelp rundt lys og lyd ved forestillingene på huset, men også ved andre 
arrangementer.  
 
I 2009 har kjøpt inn en del utstyr i samråd med KULA og kasserer Ingunn Aasrum, som gjør avviklingen av 
forestillingene på huset enklere og leie av utstyr er redusert. Håpet er å kunne ha en fast utstyrspakke på 
scenen som er vår, og at det i ingen eller liten grad trengs et innleie.  
 
Utstyret vi nå har kjøpt inn er bl.a. en ny dimmer og multikabler. Det er også kjøpt inn molton (sort stoff ) som 
skal tilpasses hvert vindu i storsalen og skal forenkle tildekking ved lyssetting i produksjonsperiodene. 
 
Etter en lei episode i høst er vi også nå lykkelige eiere av mange nye mygger til våre trådløse enheter og 
forhåpentligvis vil det være enda mer inntjening neste år. 
 
Fra og med 2010 vil teknisk gruppe gå inn som en del av husstyret. 
 
Leder av teknisk styre 
 
Jarle Hem 
24.02.10 



Årsberetning for tengruppa 2009-2010 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter.  
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder Alexander Vestnes  
Nestleder Andreas Boyle Nora Ring Johansen tok over etter 6 mnd 
Kasserer Marius Kultorp  
Sekretær Inger Therese Olberg  
Styremedlem Nora Ring Johansen  
Styremedlem Jonas Rismyhr  
 
I tillegg har styret hatt mange gode medhjelpere i tenstyret. 
Ungdomslederen har også representert fast i Andebu Ungdomsråd, og deltatt på en 3-dagers BUSMI-
konferanse om barn og unges muligheter til å påvirke og medvirke i den offentlige debatt. 
 
Også media har blitt interessert i ungdomsklubben etter hvert. Dette er viktig både for å trekke ungdom, men 
også å opplyse foreldre og politikere om arbeidet som gjøres. Også dialog med skole og oppvekstetat har vært 
en del av jobben. 
 
Ungdomsklubb: 
Et betydelig arbeid har vært lagt ned i drift av ungdomsklubb for dem mellom 13 og 18 år. Vi startet opp med 
ungdomsklubben etter sommerferien. Klubben har hatt åpent på Fredager fra kl. 19.00 – 22.30 i alt 20 ganger, i 
tillegg til en del andre arrangementer på andre dager. 
 
Ungdomsklubben tilbyr biljard, bordtennis, hobby, spill, trampoline, rockeverksted, datarom med gratis 
internett og spill, kiosk/kafé, blader og ungdomsmagasiner, film. 
 
Vi har arrangert Lan & Filmmaraton fra 23-25 oktober. Da var vi 60-70 stk også kom det noen innom på fredags 
og lørdagskvelden. Det ble en suksess! 
 
Senere hadde vi 19 Desember Juleball med Ungdomsklubben. Da ble vi 40 ungdommer fra hele kommunen. Vi 
inviterte kjellær¨n og klubb 360. Det kom ca. 50 stk. 
 
Over 300 har vært med på ungdomsklubbens aktiviteter denne sesongen. Et snitt på 10 til 15 minst 
ungdommer hver klubb kveld hver fredag. Klubben blir besøkt av ungdom fra både Kodal, Andebu, Høyjord, 
Vivestad og Sandefjord. 
 
 
Klubben for 5. – 7. klasse: 
Klubben for 5. – 7. klasse har hatt åpent 35 Onsdager. Totalt har 1050 besøkt klubben gjennom hele året. Det 
gir et snitt på over 30 unger 
Tilbudet er nokså fritt. Men klubben har også hatt kvelder hvor ungene har ”meldt” seg på i ulike grupper.  
 
Tilbudet har vært data/internett, Teatersport, biljard, bordtennis, biljard, airhockey, kiosk, 
diskotek/dansekonkurranser, spill, hobby og matlaging. 
 
Vi har arrangert 
-Icreampaty 13 mai 2009, 20 stk kom og spiste is, lekte med teatersport leker og gjorde vanlige klubbaktiviteter 
-Filmmaraton 29-30 mai 2009, 20 kom og koste seg med klubben og film 
-Gangsterkveld  
-Nisseball 18-19 Desember, 27 stk kom og hadde det kjempe gøy! 
 
 



Kurs: 
Tenstyret har vært på flere kurs. Ikke hele styret men enkelte av oss. Vi har vært på 2 Ungdomslederkurs, 1 
musikal kurs, 1 sminkekurs, 1 filmkurs i frilynt. 
 
Dugnad 
16 mai hadde vi Bilvaskedag. Det kom 40 biler og vi tjente til sammen 5500 kr. Vi solgte Vonheim vafler og kaffe 
og masse kos.  
Vi solgte ut I <3(Love) Kodal Gensere ut og tjente 4000 kr. 
 
 
Ref.  
 
Alexander Vestnes     Nora Ring johansen 
Leder       Styremedlem 



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 2000 1600 3200 1600 
Storesal inkl. kjøkken og styrerom 1650 1300 2600 1300 
Lillesal inkl. kjøkken og styrerom 600 450 900 450 
Trevet inkl. kjøkken 750 550 1100 550 
Vonheimstua inkl. tekjøkken og 
vestibyle toaletter 750 550 1100 550 
Styrerom inklusiv kjøkken 200 150 300 150 
Stoler 15 15 30 15 
Bord 60 60 120 60 
      
      
Fester inkl vask      
      
Hele huset untatt trevet og 
barnehagerom 3200 2700 5400 2700 
Diskotek og vestibyle toaletter 1350 1100 2200 1100 
Trevet inkl lydanlegg, lillesal og 
kjøkken 1750 1350 2700 1350 
Trevet inkl lydanlegg 1350 1100 2200 1100 
      
      
      
Barneselskap inkl. vask uten vask    
      
Trevet  800 500 100 500 
Diskotek 800 500 100 500 

 



Sak 9. Forslag til økning av medlemsavgift. 
 
Hovedstyret foreslår følgende økning av medlemsavgiften: 
 
Kr 125 til og med året medlemmet fyller 18 år 
Kr 250 for medlemmer over 18 år 
Kr 500 for familiemedlemsskap 
 



Sak 10. Presentasjon av planer for oppussing 
 
Interiørguppen, som har vært i aktivitet et års tid, har nå kommet opp med kostnadskalkyler for 
oppussing/rehabilitering av Vonheim. 
 
Årsmøtet vil her få et første innblikk i arbeidet som er nedlagt så langt. Når arbeidet er sluttført, vil det kalles 
inn til ekstraordinært årsmøte for behandlingen av forslaget. 
 
Presentasjonen gitt her er altså bare til orientering. 


