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Årsmelding Daugstad Bygdelag - 2014 
 

Forrige årsmøte ble avholdt 9. februar 2014. 

 

Våren 2014 ble hektisk der vi fikk på plass både kjøkkenkrok, handicap toalett og veranda med noe plastring 

mot elva. Alt dette stod ferdig til Stordag 3. mai som ble en stor suksess. 71 personer deltok på 

sykkeltrimmen, over 60 på quiz, og rundt 80 solgte billetter på dansen med Kystfolket. Dette arrangementet 

ga et resultat på 20’.  

 

Rusken rakk vi i 2014 også midt oppi all snikringen. Ikke så veldig mange som møtte, men ryddig langs 

veien ble det. 

 

Nytt av året var også at 17-mai feiringen ble lagt til Gildeheim igjen. Det ble også veldig godt mottatt av 

publikum i det fine veret, og det blir spennende å se hvordan det blir i 2015 med nyoppusset kjellerstue. 

Resultatet for 17-mai arrangementet ble på ca. 7’. 

 

DB fortsatte aktiviteten med  Jonsok og salg av rømmegrøt. Netto på kr. 1.300,- 

 

Aktiviteten videre utover sommeren var ikke så stor, og badeflåten ble ikke engang sjøsatt denne flotte 

sommeren... Mangler en pongtong. Heller ikke Mjelthaugkomiteen arrangerte noe på fjellet i 2014. 

 

 DB stod for innsamling til TV-aksjonen også i 2014, og Daugstadingene ga Kr. 9.287,- til ”Vann forandrer 

alt”.  
 

DV Skulekorps arrangerte ikke adventsbasar sammen med julegrantenningen i år, men hadde basar tidligere 

på høsten. Derfor arrangerte DB julegrantenning selv med besøk av korpset som spilte julesanger. Det kom 

overraskende bra med folk, men inntjeningen var dårlig. Vafler og kaffe var gratis denne dagen  

 

Bygdeavisen ”Lys & Varme” fikk vi ut i midten av desember – og vi håper bygdefolket liker å motta 

denne.... 

 

Den tradisjonelle juledansen gikk ganske bra med ca 65 solgte billetter. Bernt Fylling som musikant og god 

stemning. Quiz ble arrangert før dansen med ca 20 deltagere. Resultat på kr. 16’. 

 

Rundt oktober ble vi forespurt av lokale ungdommer om de kunne få pusse opp kinoen/kjelleren slik at det 

ble koseligere å bruke lokalene for ungdommen. De var en jentegjeng på 7-8 stk fra både Daugstad, 

Tresfjord og Helland. Dette ble tatt opp i styret, og det er jo umulig å si nei til slike forespørsler. Samtidig så 

styret at det liksom ikke var nok med bare maling og nye gardiner for å få dette bra, og bevilget kr.40’ til 

prosjektet der planene også innbefattet noe ombygging, en del nye lamper, elektrisk arbeid og nytt gulv. 

Også kjøleskapet måtte byttes ut, og jentene forlangte fin ”kunst” på veggene. Vi begynte med noe riving i 

begynnelsen av desember, men ventet til over nyttår før vi satte igang for alvor. På 1 ½ mnd, ble kjelleren 

totalforandret, og med det samme vi holdt på så tok vi med gangen også. Totalkostnaden for prosjektet er 

ikke klart ennå, men foreløpig kalkyle ender på 59’. Styret ber om tilgivelse for at vi satte igang et så stort 

prosjekt uten årsmøte, men vi mente at når ungdommen først ønsket å bidra slik de faktisk gjorde med 

kjellerstuen – så kunne vi ikke utsette til etter årsmøtet før godkjenning. 

 

Det ble avholdt 4 styremøter i 2014. 

 

Solsiden Gym driftes godt, og egen årsmelding ligger vedlagt. 
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Økonomi (motsatt fortegn): 

 
 

2013: 38000 28000  -83000 -94000  

 

 

 

Det totale årsresultatet for DB er ca minus 10’. 

For avdelingen Gildeheim er resultatet -108’. 102’ av disse gjelder oppussingen oppe. Minus 28’ året før. 

For avdelingen Solsiden er resultatet ca 55’. Ned fra 83’. 

For arrangementer så ga det et netto resultat på ca 35’ mot 44’ i fjor. Driftskostnader for Gildeheim er ca 

55’, så rente/finans på 38’ er et veldig viktig bidrag til å dekke driftsundeskuddet på 20’ for normalår for 

Gildeheim. 
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