Bassengparken velforening
Årsmelding 1.januar - 31. desember 2020
Styret
Velforeningens styre 2020, valgt av årsmøtet 13.2.20, besto av følgende personer:
Leder:
Bjørn Roar Eriksen
Nestleder:
Jon Hallvard Tunheim
Sekretær:
Jorunn Henriksen (ikke på valg)
Økonomi- og medlemsansvarlig: Grete Rygh (ikke på valg)
Styremedlemer:
Beatrix Bienes Acosta (ikke på valg), Kaja Martine Løwher Tronstad
Varamedlemmer:
Anita Håvardstrud Skaugvold (ikke på valg), Hilde Øvsthus (ikke på valg)
Bjørn Roar Eriksen strakk seg på styremøte 4.6.20 og Kaja Martine Løwher Tronstad trakk seg 4.8.20.
Jon Hallvard Tunheim trekker seg fra og med årsmøtet 2021.
Grete Rygh har fungert som leder fra 4.8.20. Bjørn Melseth kom inn som styremedlem 7.9.20.
Ingen av disse endringene har blitt meldt til Brønnøysund. Vil bli det etter årsmøte 2021.
Medlemmer:
Pr. 31.12.20 hadde velforeningen 94 medlemmer. En nedgang på 10 medlemmer.

Styremøter:
Velforeningen har hatt 9 styremøter. I tillegg kommer årsmøte 2020.
Arrangementer:
Ingen. På grunn av Covid 19 ble åpningsarrangementet som vi skulle ha sammen med HIF Disc Golf, avlyst.
Utleie:
Det har vært 10 utleie arrangementer.
Dugnader:
3 dugnader, april, mai og oktober. Det er få medlemmer som møter opp.
Innkjøp:
Velforeningen har kjøpt inn ny grassklipper. Etter at ny klipper ble innkjøpt har styret klippet gresset etter
en plan vible enige om på styremøte 4.6.20.
Klubb 19:
Velforeningens dameklubb, Klubb 19, har hatt 7 møter, inntekt kr. 2160,Gave:
Velforeningen har fått kr. 1000,- i gave fra Annie Andreassen. Pengene blir brukt til snømåkingsutstyr.
Renhold av lokalene:
På grunn av Covid 19 har vi gjort avtale med vårt renholdsfirma at de skal vaske etter hver utleie.
Prisen er kr. 500,- pr. gang. 500,- er lagt til på leieprisen.Velforeningen holder vaskemidler og utstyr.

Økonomi:
Det har vært et spesielt år for velforeningen. I mars 2020 ble landet rammet av en pandemi som gjorde at
det ikke var lov å drive med utleie. Vi hadde flere utleie dager som ble avlyst. Det kom nye
smittevernregler som gjorde at vi kunne leie ut igjen, men med restriksjoner på antall personer. Dette har
gjort at vi kun har hatt 10 utleieperioder. Inntekten er på kr. 12.549,Andre ting:
Vi har byttet ut alle panelovnene med «nye» panelovner.
Regnskap og budsjett:
Vedlagt følger regnskap og budsjett. Det fullstendige regnskapet samt balanse med revisjonsberetning
fremlegges på årsmøtet.
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