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ÅRSBERETNING HOVEDSTYRET 2010 -2011 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Rune Myhre Jonassen 
Nestleder: Espen Rolstad 
Kasserer: Ingunn Aasrum 
Sekretær: Lene Solberg 
Styremedlem: Geir Årset 
 
Møter 
Det er holdt 10 hovedstyremøter i tillegg til årsmøtet, økonomisk årsmøte, ekstraordinært årsmøte samt  et 
medlemsmøte. Hovedstyret har i denne perioden behandlet 35 saker. 
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.10 hadde KUL  448 medlemmer fordelt som følger: 
Under 26 år = 214 stk (mot 252 i 2009,  15% reduksjon) 
Over 26 år = 234 stk (mot 255 i 2009, 9% reduksjon) 
I tillegg har vi 5 æresmedlemmer. 
 
Det har mao. vært en nedgang i medlemsmassen i forhold til 2009 på nesten 12%. 
 

 
 
Økonomi 
Vi har fortsatt store økonomiske utfordringer, men resultatmessig var 2010 bedre enn 2009. Likefullt er er det 
en negativ trend i økonomien vi tror kan snues etter rehabilitering av Vonheim. Om alle de omsøkte tiltakene 
blir realisert, vil vi kunne se en dramatisk reduksjon i strøm og oljefyringskostnader samt et potensiale for økt 
utleie. 
 
Videre er det nedsatt ett økonomisk utvalg som har som hovedmålsetting å følge opp søknadsfrister for 
økonomiske tilskuddsordninger. Videre vil gruppen jevnlig føre kontroll med undergruppenes regnskaper der 
hvor det er ekstra behov for dette. 
 



Aktiviteter siste året 
Det er gledelig å se at de nystartede aktivitetene i all hovedsak er blitt for permanente å regne. Dette er 
gledelig i og med at det trekker nye brukergrupper, og derigjennom nye mennesker, til Vonheim. 
Trommekorpset, Drum Drøm Boys, er å se mange sammenhenger, sist under VM på ski i Oslo, hvor de spilte i 
Kollen og ikke minst etter premieseremonien i Spikersuppa på kvelden. Hatten måtte frem og  DDB dro hjem 
med nesten 2.000,- på spilling uten gyldig polititillatelse. 
 
Av aktiviteter arrangeres det fortsatt juleverksted og juletrefest på komite basis, eksemplarisk organisert av 
Ellen Bergene. Spesielt juletrefesten er en stor suksess hvor storesalen fylles til randen. Romjulsfesten er også 
kommet for å bli. Grunnet vanskeligheter for vaktene i 2009 med mange fulle mindreårige på utsiden, valgte 
man i 2010 å gå for 23 års aldersgrense. Dette, muligens sammen med at det var arbeidsdag for en del dagen 
etter, resulterte i færre gjester enn året før. Likefullt satt man igjen med et pent overskudd på ca. 15.000,-. For 
neste år, kanskje man skal vurdere å redusere aldersgrensen noe.  
 
Klatreveggen er fortsatt i jevnlig bruk. For å ytterligere synliggjøre at Kodal Klatreklubb ikke er en del av KUL, er 
det ikke et krav om medlemskap i KUL for å benytte veggen. Kodal Klatreklubb betaler 25% prosent av sin årlige 
inntekt fra medlemskontingentene til KUL for leie av veggen. 
 
Videre har vi i vinter i overenstemmelse med Kodal Idrettslag anlagt skøyteis på grusbanen. Ivrige foreldre 
solgte vafler på myra hvilket fullfinansierte strømabonnementet på idrettslagets lysanlegg. Dette førte til at det 
kunne gåes på skøyter og kjøres ski/snowboard på banen også på kveldstid i vinter.  
 
KULebordet ble også i år avviklet over samme lest som ifjor. Nok en gang en kjempesuksess som garantert blir 
gjentatt neste år.  
 
Fremtidige utfordringer 
Siden sist årsmøte er det utarbeidet et utkast til modernisering og rehabilitering av Vonheim. Dette utkastet er 
forankret i en søknad om spillemidler hvilket ble oversendt kommunen høsten 2010. Andebu Kommune 
innstilte fra kommunalt hold, vårt prosjekt på første plass og sendte videre til Fylkeskommunen. I skrivende 
stund er søknaden til behandling i departementet og svar ventes i juni. Det ble avviklet et ekstraordinært 
årsmøte som enstemmig vedtok å ta opp et banklån som sammen med Andebu Sparebanks gave utgjorde KULs 
egenandel i prosjektet. 
 
Dette prosjektet kan da tidligst realiseres etter sommerferie og detaljplanleggingen har så vidt begynt. Ønsket 
er å ha et ferdig oppusset Vonheim før teatersesongen starter opp for fullt. 
 
Diverse 
www.kodal.no oppdateres fortløpende. Her skjer det stadig nye ting og man kan finne det meste av 
informasjon her. Oppdateres av 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.  
 
Vaktmesteren vår er fremdeles Odd Andresen. Han passer på huset og gjør vedlikeholdet og renhold. Odd 
fratrer sin stilling som renholder i slutten av april og det arbeides nå med å finne erstatning. 
 
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. 
 
 
Rune Myhre Jonassen 
Leder 

http://www.kodal.no/


Årsberetning for Koret 3243 – 2010-2011 
 
Styret har bestått av : 
Leder:           Anne-Lise Nomme Solem 
Kasserer:     Ragnhild Berg 
Sekretær:    Eli Beate Samuelsen 
Styremedl.: Mari Trevland og Tor Aasrum 
 
Vi har hatt tre styremøter i år. 
Øvelsene har vi fortsatt på mandager og Kristin Ellefsen er dirigent. 
3. januar hadde vi dugnad med vareopptelling på Spar Moveien. 
27. januar sang vi på de frivilliges fest på menighetshuset i Andebu. 
25. april besøkte vi Sykehjemmet i Andebu og holdt konsert for beboerne . 
Gjennom vårhalvåret øvde vi også på reportuar til Landssangerstevnet 
I Bergen i mai. 
 Vi visste på forhånd at det kunne bli et problem for vår dirigent å bli med p.g.a. 
familieforøkelse på forsommeren,  og det ble en noe redusert gjeng som dro til  
Bergen 13. mai. Omtrent halve  koret uten dirigent pluss noen ”pårørende”. 
Vi holdt to konserter, en på et kjøpesenter og en gatekonsert. 
Deltok også på  vokalseminar og en stor parade gjennom byen. 
Ragnhild Hågensen fungerte som dirigent. Flott tur i nydelig vårvær! 
 
Første øvelse etter ferien stilte Kristin opp med sin skjønne guttebaby på 3 mnd. 
Hun har møtt opp nesten hver mandag hele høsthalvåret til tross for  
svangerskapspermisjon. 
 
20. oktober sang vi igjen på Andebu menighetshus. Denne gang ved utdelingen 
av årets kulturpris i Andebu kommune. 
 
Framnessenteret var stedet for neste oppdrag. Der ble det arrangert 
Adventsfest  av sanitetsforeningen og vi sang julesanger sammen med Kvinner og Klang. 
 
Kvinner og Klang deltok også sammen med vårt kor ved vår årlige konsert 
I Kodal kirke 6. desember. Dirigent og solist Kristin Ellefsen og Hallvard Brattvold spilte. 
Var også i år med ved julegudstjenesten i Kodal kirke 2. juledag. 
 
For koret 3243 
Eli Beate Samuelsen 
Sekretær



Årsmelding KULA 2010-2011    
 
Styret 2010 
Leder: Elfrid Jacoby 
Nestleder: Christin Wilhemsen 
Kasserer: Pia Hansen 
Styremedlem: Heidi Rismyhr 
Styremedlem: Renate Korneliussen 
Styremedlem: Bjørn Kalleberg 
Styremedlem: Tone Landsem 
Styremedlem: Renate Framnæs 
Styremedlem: Kjartan Nielsen 
Varamedlem: Ørjan Strandskog 
Varamedlem: Jeanette Skolli 
 
Året begynte med at vi bestemte oss for hva vi skulle gjøre dette året.  
Vi ville gjerne sette opp en stor produksjon og vi fant et klipp av en tysk versjon av Robin Hood. Vi undersøkte 
litt og Espen Rolstad kom i kontakt med Maritn Dupke i Tyskland som har skrevet musikken. Han fortsatte da 
en dialog i forhold til å få rettigheter ect.  
Da vi så at vi ikke rakk og få manus, rettigheter ect på plass til denne sesongen bestemte vi oss for 2 
produksjoner. En for de store og en for de små. Vi bestemte også at vi skulle satse på Robin Hood i 2012. Espen 
har jobbet videre med å få rettigheter, Pia har tatt på seg jobben som produksjonsleder og jobber for å få alt på 
plass til neste år.  
Espen har vært i Tyskland på møte med forfatter og komponist og fått rettighetene på plass.  
I skrivende stund er manuset ferdig og en del ansvarlige er på plass.  
 
Produksjonene vi har jobbet med i året som har gått er: Folk og Røvere Kardemommeby, Musikantene kommer 
til byen og Olsenbanden jr på Cirkus.  
 
45 aktører har vært med på Kardemommeby og alle forestillingene var utsolgt. Premiere var 17 mars 2010 og vi 
hadde totalt 7 forestillinger. Forberedelsene var det forje styret som tok seg av.  
 
Øvelsene på Musikantene kommer til byn og Olsenbanden jr. på Cirkus begynte i september.  
28 aktører deltok på Musikantene og 48 aktører var med på Olsenbanden. Musikantene kommer til byn hadde 
premiere 21 januar 2011og det ble spilt totalt 10 forestillinger. Her hadde vi håpet på flere publikummere men 
med tanke på at Musikantene kommer til byen er et mindre kjent stykke enn tidligere suksesser som 
Hakkebakkeskogen og Kardemommeby må vi si oss fornøyde. Vi fikk stor pressedekning på denne oppsettingen 
av alle 3 lokal avisene. Vi fikk også besøk at Turi Egner datteren til Torbjørn Egner på en av forestillingene. 
Dette var selvfølgelig stor stas for alle aktørene. Hun tok seg god tid til å prate med aktørene før og etter 
forestillingen.  
 
Olsenbanden jr på Cirkus har premiere 18 mars 2011 så det nye teaterstyret for gleden av og fortelle om 
resultatene på neste årsmelding.  
 
Utenom oppsetningene har teaterstyret gjennomført styremøter, produksjons møter og teppefallsfest for 
aktørene som deltok i Fjøsnisser i Julekinpe og Folk og Røvere i Kardemommeby. 
Vi har også hatt et par sammenkomster i forholdt til å planlegge Robin Hood som har premiere 27 januar 2012. 
Vi har sett filmen, lest manus, hørt om Espens innholdsrike tur til Tyskland og startet planleggingen.  
 
Nye ting i år har vært innføring av kontrakter mellom aktører, foreldre og KULA. Vi har laget en del regler og 
følger dette opp så godt vi kan. Vi har gjort en del erfaringer som vi tar med oss inn i neste år og med noen 
justeringer tror vi at dette kan fungere enda bedre. Vi har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på 
at vi har blitt strengere i forholdt til oppmøte, deltagelse i dugnadsgrupper ect. Det er selvfølgelig i år som 
tidligere at noen gjør mer enn andre men inntrykket fra året som har gått er at flere har deltatt og flere har 
gjort mer. Vi har derfor også sett at det er ting vi kan bli enda bedre på. Informasjonsflyt er en utfordring men 



vi har også der gjort grep for og lettere få ut viktig informasjon til aktører og foreldre. Med hjelp fra Lederen i 
Hovedstyret, Rune Jonasen har vi fått på plass et sms verktøy som gjør det lettere å gi beskjeder til deltagere.  
Vi har også begynt å samle inn informasjon som kan lagres på dokumentdelings systeme til Kodal Ungsomsalg 
så fort det kommer på plass. Dette tror vi kan bli et flott verktøy til fremtidige styrer.  
 
Mange erfaringer er gjort og med små grep har vi troa på at KULA blir enda bedre fremover.  
 
Takk til Teaterstyret som har gjort en strålende jobb. Takk for dette året! 
 
Skrevet av  
Leder for KULA 
Eldfrid Jacoby  



Dagtreffgruppa 2010-2011 
 
Styret har bestått av: 
 
Leder: Randi Rolstad 
Styremedlem: Frida Torp 
Styremedlem: Edle Trevland 
Styremedlem: Liv Trevland 
 
 
 
 
Møter 
Det er avholdt 6 styremøter og 7 ”Dagtreff”.  
 
Dagtreff 
Det er ca. 60-70 stk. på hvert dagtreff. Det blir servert varm mat, kaffe og hjemmebakte kaker. Det er stor 
utlodning. Vi kjøper blomster til å pynte bordene med, og som vi lodder ut etterpå + mange andre fine 
gevinster som folk har med. 
 
Det har vært mye fin underholdning. I februar hadde vi Varden Trekkspillklubb. I mars Bjørn Bergene og Trine 
Lise Aadne sang og spilte piano. I april "Mor og Datter" Sannland, de synger og spiller gitar. I september Hans 
Ludvigsen fra Sande. Han spiller trekkspill, synger og forteller vitser. I oktober Terje Gåsholt. I november hadde 
vi fin dansemusikk av Odd Willy Hem, Finn Olsen, Bj. Skåra. I desember er det julebord, da er det påmelding. I 
år kom det 103 personer. Det er moro at "Dagtreffet" går så bra. Folk prater, spiser, danser og koser seg. 
 
 
Hilsen Dagtreff 



Årsberetning Husstyret/Teknisk Gruppe 2010-2011 
 
Husstyret har i år bestått av: 
 Leder: Jarle Hem 
Styremedlem: Espen Hynne  
 Styremedlem: Wimm De Haus  
 Styremedlem:Ellen Kultorp  
 Styremedlem: Marianne Rolstad 
 
Året har vært et år med uhyre lite møter, men vi har tømt Vonheim for mye vi ikke trenger lenger. Takket være 
en trofast gjeng fikk vi fyllt opp to containere på tilsammen 40 fot i løpet av to dugnader!  
Husstyret har deltatt i møtevirksomheten rundt søknadsprosessen til Tippemidlene med en representant og vi 
håper nå at søknaden blir bevilget så vi får gjort de tingene som er viktig for at vi skal kunne bruke huset, også i 
de neste tiåra :D 
Espen Hynne gjort en hel del masse som han ikke sier fra om. Det har Espen bare gjort i alle år, og han gjør det 
altså i år igjen! Han samarbeider mye med vaktmester og gjør det han blir bedt om. Hadde det ikke vært for 
Espen hadde vi ikke hatt strøm ute i container`n heller, eller lys på scenen for den sakens skyld… kjapt levert! 
Det er gjort mange erfaringer og tanker rundt hva husstyrets oppgaver egentlig er, og vi har vel fått klarhet i 
noe, og ser at det er forbedringspotensiale på enkelte punkter. Ellers så bør det nevnes at vi har en ivrig 
vaktmester, som ringer når det er en ting, eller to… og det har vært viktig. 
Har forsøkt å sette opp hvor mange dugnadstimer vi har brukt i år, for å kunne ha noen tall til evt. søknader og 
slikt, og hva som er gjort underveis. And here is the results from the Housecommitèe: 
  
Tirsdag 27.04.10 : Befaring og møte: 
tilstede: Espen Hynne og Jarle Hem 

 2 stk. Møtte opp første møte.1 stk.medlem kunne ikke og 2 svarte ikke på innkallingen. 

 agenda: Hva er husstyret? Espen forklarte Jarle 

 befaring litt rundt omkring 

 bestemte dato for første dugnad… tirsdag 4.mai 

 møtetid:18.30-21.00 à 2 stk.= 5 timer  
 
Tirsdag 04.05.10: Dugnad!  

 Rydding av søppel ute, pølsespising,kaffi,fjernet mye metallsøppel-kjørt bort bl.a.”Raketten” som ble 
brukt til brenning av alt. 

 Odd har gjort ting veldig lett for oss, da han har klippet plen, luka og gjort klart til 17.mai.Hurra!! 

 Dugnadstid: 17.00-21.00 à 5 stk.= 20 timer  
 
Tirsdag 01.06.10: Dugnad! 

 10 stk på dugnad. Her var det 20 fots container, og den fylte vi på halvannen time. Thomas hadde 
ordnet med Container, og Ørjan stilte med traktor for å få fjernet safen på familierommet. Vi tømte 
store deler av kjeller`n, storsalen, scenehuset, verandaen, trevet. 

 Dugnadstid: 17.00- 21.00 à 10 stk.= 40 timer  
  
Tirsdag 08.06.10:  

 8 stk på dugnad, ny 20 fots container, tømte kostymelageret for gamle bordtennisbord og 
lydisolerende plater pluss en del av bøkene i garderoben samt hyllene på familierommet er skrudd 
ned og kastet.  

 8 x 3 timer= 24 timer  
  
Tirsdag 22.juni:  

 Befaring med elpag ang. Lysoppheng i storsalen. 

 2 timers møte ant.: 1 stk. = 2 timer  
 



Torsdag 16.09:  

 Forberedende møte ang.søknad om tippemidler  
  
Tirsdag 28.09:  

 Befaring med eletriker Rolf Sti og rørlegger Haakon Haarholt ang. søknaden . 

 2 stk.à 2 timer = 4 timer  
 
Mandag 04.10:  

 Oppheng av sceneteppe. 1 time x 1stk.= 1 time  
  
Tirsdag 05.10:  

 Hovedstyremøte 18.30 – 21.00 med befaring og avtaler om nye møter ang. søknaden om tippemidler.  

 6 stk.x2,5 timer = 15 timer  
  
Søndag 05.11.:  

 Rune Jonassen og Thomas Svendsen tok turen opp på taket, der de skifta gammelt blekk, og 
konstantert at det er betydelig med timer til våren, for å bytte beslag rundt de andre pipene også. 2 
stk.x 4 timer = 8 timer  

 
I romjula en gang:  

 Scenegulvet sparklet og pussa. 2 stk. x 3 timer = 6 timer  
 
Medio Januar:  

 Lill Hem sydde blendingsgardiner til teateret. 1 stk. x 8 timer= 8 timer  
 
04.02.:  

 Hentet og brunget nye blendingsgardiner, ferdigmaljet.1 stk. x 1 time = 1 time  
  
Torsdag ca.8.02.: 

 Sjekk av dør på trevet, fiksa låsen midlertidig(ikke jeg da, men Ørjan…jeg bare holdt…) 2 stk. x1 time = 
2 timer  

  
06.03:  

 Ørjan hentet ny dør til trevet. Den står nå i containeren og er klar for innsetting så fort Olsenbanden er 
ryddet bort. 

 
 
Sum dugnadstimer: ca. 136 timer (pluss Espen da…)



Årsberetning for tengruppa 2010-2011 
 
Styrets sammensetning: 
 
Leder Fredrik Torheim Ekeberg  
Nestleder Andreas Boyle  
Kasserer Marius Kultorp  
Sekretær Chris Skogstad  
Styremedlem Kasper Fevang  
Styremedlem  
Varamedlem 
Varamedlem 
Varamedlem 

Nora Ring Johansen 
Jonas Rismyhr 
Charlotte Samuelsen 
Kristoffer Skoli 
 

 

 
Tenstyret har for dette året ikke levert noen årsberetning. 
 
I praksis har styret vært preget av sterkt frafall, men aktivitetene som klubbkveldene har likevel blitt 
gjennomført, i all hovedsak ledet av Marius Kultorp med god hjelp av de såkalte "hjelperne". 
 
I tillegg til klubbkveldene har tenstyret gjennomført en snow-jam i begynnelsen av februar. Arrangementet var 
en stor suksess og trakk mange mennesker til grusbanen.  
 
Det er samtidig gledelig notert økt bevissthet blant foreldrene til barn og unge som benytter seg av 
klubbtilbudet. Fra neste år er det uttrykt ønske om en foreldregruppe som bistår ved klubbkvelder og andre 
arrangementer. Hovedstyret vil bistå det nye tenstyret i å få på plass dette. 
 
for tenstyret 
Rune M. Jonassen.



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 
 
 
 


