
ÅRSBERETNING FOR BLAKER SAMFUNNSHUS  BA   2011 
 
Administrasjon: 
 
Styret har i 2011 bestått av: 
 
  Elisabeth Bråten Engen, leder 
  Rune Olsen, nestleder 
  Jan Petter Egeberg, kasserer 
  Hege Udnæs Hoel, sekretær 
  Elisabeth Hagen Asplund, styremedlem 
  Olaf Grimstad / Dag Nord, styremedlem(BULT) 
  Marianne Veiby, styremedlem 
  Reidun Skomdal, vararepresentant 1. 
  Thorleif Finstad, vararepresentant 2. 
 
 
Siden forrige generalforsamling 31.03.11 er det avholdt 8 styremøter, der det er behandlet 34 
saker. 
 
Arbeids- og ansvarsfordeling: 
Kontaktperson for energi/teknisk installasjoner: Rune Olsen. 
Kontaktperson for innvendig vedlikehold/ oppfølging av forbruksmateriell og 
dugnadsansvarlig: Rune Olsen, Elisabeth Hagen Asplund, Thorleif Finstad 
Kontaktperson for el. anlegg /sceneteknisk utstyr:Olaf Grimstad/ Dag Nord 
Representant for Motangen:Marianne Veiby 
Kontaktperson for utleie, renhold og lignende: Reidun Skomdal 
 
Drift: 
Dette året har vært preget av litt mindre aktivitet på alle områder. Vi var for øvrig innstilt på 
ikke å gripe over for mye. Andelsoversikten har ikke blitt prioritert. Oppgaven er ganske så 
omfattende og tidkrevende. 
 
Huset har kontinuerlig behov for vedlikehold og oppussing. Styret gikk en inspeksjonsrunde i 
høst både innvendig og utvendig for å danne seg en oversikt over de ulike oppgaver. 
Dugnadsansvarlig laget et skriv som ble sendt til alle kretsene med oppdrag som de skulle 
utføre innen en viss tid. Belønningen skulle bli et hyggelig treff på høst/ vinterstid. 
 
De oppgavene som ble notert var blant annet: hovedrengjøring av vegger og tak, vinduspuss, 
vask av gardiner, noe malejobber, inngangspartiet nede, utvendig vegg over de store vinduene 
som bør skrapes og males, og den største jobben: inngangspartiet hovedinngang. 
Noen av kretsene har utført jobbene mens andre ikke har begynt. En savner litt initiativ til 
dette som burde være i alles interesse for å øke utleien. 
 
Pensjonistene har imidlertid hatt dugnad på flaggstanga, malt og skiftet line. Det er flott! 
Restauranten har vært stengt hele høsten, men ble åpnet i slutten av november. Arben har også 
påtatt seg vasking, da hun som har hatt denne jobben sluttet. 
Komfyren på kjøkkenet bør byttes og vi har fått penger til dette, men har ikke kjøpt noen ennå 
da restauranten var stengt så lenge. 



For å få mer oversikt og kontroll på utleie og at de som leier gjør pliktene sine ble det laget 
nye ordensregler og ny leiekontrakt. 
Utleien har tatt seg litt opp og Arben prøver også å arrangere noe, men det er vanskelig å få 
tak i publikum. 
Vi sliter med høye strømutgifter, fyringsoljeutgifter og forsikringspremie. 
 
Det som imidlertid er gledelig er 100 kroners klubben. Den gav oss kr.25.250,-. Og det er 
kjærkomne penger.   
Vi har endelig fått laget en folder med oversikt over hva vi kan tilby. Denne skal også BULT 
dele ut så da håper vi på stor etterspørsel etter å leie lokalene våre. 
Økonomien har tatt seg opp nå på senvinteren og da er igjen ønske om å gjøre noe med 
inngangspartiet ved hovedinngang aktuelt. Det hadde ”løftet” førsteinntrykket av huset veldig. 
Vi har også et ønske om å investere i nye stoler til spisesalen nede. 

 
 

Blaker Ungdomslags Teatergruppa har hatt sine øvelser her også dette året. 24.03.12 er det 
premiere på musikalen: Anything goes. De samarbeider med Sørum Storband og skal spille 6 
forestillinger 
 
Gaver og tilskudd. 
Ved ordinær gaveutdeling i februar ga Blaker Sparebank kr 15000.-. Senere fikk vi kr.50000.- 
av banken for å kjøpe komfyr og for å dekke underskuddet på strømregningen. Et slik 
betydelig beløp takker vi hjerteligst for og det er svært kjærkomment. Ovnen vil bli kjøpt inn i 
nær framtid. Det ligger fremdeles utleggsbegjæring på All i Spydeberg (tidligere økonom), 
men han har ikke noen midler å ta utlegg i pr.dags dato. 
Vi har fått støtte på kr.25.000,- fra Sørum kommune. 

 
  
Andelsfester og /eller andre inntektsbringende tiltak: 
Det har ikke vært arrangert noen andelsfester dette året. Ungdomskafeen, restauranten, 
teatergruppa og utleie av leiligheten har gitt oss jevnlige inntekter i store deler av året. 
Likeledes de lagene som holder sine faste møter i underetasjen. 
 
Driftsplaner 2012: 
For kommende år er målet i første rekke å klare å overholde budsjett og å få opp utleie i hele 
huset. Vi ønsker oss fremdeles nye ideer til alternative arrangementer for å få flere leietakere. 
Så derfor oppfordres medlemmer til å tenke kreativt og komme med innspill til styret. 
Målet er jo fremdeles at flest mulig skal ønske å bruke huset til ulike formål. Dette krever jo 
at bygdas befolkning bruker stedet og bidrar til å markedsføre det. 
   
 
   
 
 
Blaker, 11.03.12 
 
 
Styret i Blaker Samfunnshus BA 
 
 


