
Referat årsmøte Randolken 30 januar 2020 

Det var 9 personer tilstede på Midgard. 

Årsberetning 

Årsberetning ble gjennomgått. Det var en økning i leieinntekter (grunnet flere utleie – 29 – samt 
høyere pris) og det var en økning i medlemskontingent (også grunnet høyere pris, men også fordi det 
ble krevd inn tidligere på året slik at alle inntektene kom på samme kalenderår).  

Rockefesten gikk litt i underskudd, men det ble dekket inn av et nytt arrangement nemlig 
fotballkveld.  

Årsberetningen ble godkjent av styremøte, se vedlegg A 

Valg 

Det var en gjennomgang av de som er i styret. Børre Krågeland går ut og i hans plass kommer Ida M. 
Egebakken.  

Det er et ønske at Leif Kristian Bergstøl som er i hus komitéen også går inn i hovedstyret. Formannen 
ytret et ønske om å få flere inn styret. Medlemmene oppfordres til å komme med forslag.  

Vedlegg B viser det nye styret. 

 

Regnskap 

Regnskapet for Randolken ble gjennomgått. Det er nedbetalt over 30.000 på lånet og det er et pluss i 
regnskapet på kr 90.000. 

Revyen får egen bankkonto og egen vipps, de vil i fremtiden føre alle bilagene inn i sitt regnskap. 

Det ble ikke utført vedlikehold av bygget i inneværende år pga svak økonomi, men med årets tall er 
det et ønske om å investere i ny kledning på kortveggen med inngangsdøren samt reparasjon av 
lyktestolpen.  

Tom Arild arrangerer dugnadshelg etter revyen. Innvendig vask samtidig som kledning utvendig 
skiftes. Det ble diskutert om en skal velge vedlikeholdsfritt royal kledning eller tradisjonell kledning 
som skal males.  

Bør to av toalettene byttes til vannbesparende slik at septiktanken ikke må tømmes så ofte? Dette vil 
kunne føre til lavere utgifter.  

Det ønskes også asfalt på P-plass nede samt at det vurderes å legge en renne med rist i overgangen 
mellom asfalt og grusvei på veien ned til bygget (Midgard) 

Regnskapet ble godkjent av styremøte, se vedlegg C 

 

  



 

Annet 

Det er et ønske om å arrangere førstehjelpskurs – Inger Terese Væting undersøker med Røde Kors 
om vi kan leie dukker og eventuelt personell. Ann Helen Dolsvåg og Inger Terese kan også tenke seg å 
stille som instruktør.  

Båtførerkurs, Odd hører med Steinar Langeland om han kan arrangere nytt kurs. 

Janet sjekker med Jan Atle Dolsvaag om han ønsker hjelp ifm Randesundskalenderen 2021.  

Inger Terese skal prøve å få i gang noen barnearrangementer slik at Randolken får flere medlemmer 
og får inn noen barnearrangementer.  

Arrangementer 2020: 

 Rockefesten har vært avholdt 25. januar 
 Revy, 12-15 mars 
 31 oktober - oktoberfest, 
 Romjulsfest 
 Det vurderes å arrangere flere fotballkamp kvelder 

status........ Se vedlegg D. 

Mvh Tom Arild Johannessen 

Formann Randolken 


