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Årsmelding Langos 2017 – fra hyttestyret


Hyttestyret har bestått av:
Leder
Medlem
Medlem



Bjørn Andersen
Karl Erik Rostad
Amund Nilsen

Litt historie
Rolvsøyspeiderne overtok Langos fra 1.Sarpsborg speidergruppe mars 2017. I tillegg til hytte ble
det overført kr. 32.380 kr til drift av Langos. Etter at hytte og penger ble overført Rolvsøyspeiderne
har gruppestyret i 1. Sarpsborg valgt å legge ned gruppa. I anledning at gruppa overtok Langos ble
det vedtatt å sette av kr. 80.000,- til oppgradering og drift av hytte. Penger som ikke ble benyttet i
2017, overføres til 2018.



Aktiviteter 2017
o
o

o


Utleie
o
o



31.03. Planleggingsmøte Langos, valg av hyttestyre, utarbeidet prioriteringsliste for
investering og vedlikehold.
Flere dugnadsturer hvor bl.a. følgende er utført:
 Tjæret hytte, malt flere vinduer
 Montert solcelleanlegg m/ innvendige lamper i alle rom.
 Ryddet og felt trær rundt hytte. Kløvd og hogget ved.
 Montert brannvarslere og brannstige
 Kjøpt inn ny gasskomfyr med stekeovn og 4 gassbluss.
 Renovert inngangsparti med nye matter, kroker og hyller.
 Kjøpt inn 3 kanoer med årer og vester
 Lagd bålplass
 Utarbeidet utleieregler og informasjonsskriv.
Hyttestyremøte avholdt 12.10.2017

Troppen har gjennomført 2 troppsturer til Langos høsten 2017.
Ingen ekstern utleie 2017.

Økonomi
o

o

På overnevnte aktiviteter, og drift av Langos i 2017 er det benyttet kr. 95.292,16, av totalt
avsatt kr. 112.380,- Dette inkluderer også forsikring, feste- og veiavgifter.
I regnskapet er Langos også belastet med kr. 24.300,- til kjøp av kanoer. Gruppa fikk
tilskudd fra DNB Sparebankstiftelsen til å kjøpe disse kanoene og beløpet for kjøp av
kanoer flyttes derved tilbake til Langos på budsjettet.
Kr. 41.387, 16,- overføres til 2018.
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Forslag til videre aktiviteter i 2018
o

o

o

Dugnadshelg 28.-29.04.
 Fokus: Rydde hytte ute og inne etter vinteren. Male resterende vinduer
 Fikse tak over vedbod.
 Bålring til bålplass
Øvrige tiltak som bør prioriteres i 2018
 Flaggstang
 Ny båt
 Vedlikeholde utedo
 Vannpumpe hånd
 Feie pipe
 Utvendig trapp inngangspartier
Deretter øvrige punkter i vedlikeholdsplan vedtatt 31.03.17

Bjørn Andersen
Leder Hyttestyret
www.rolvsoyspeiderne.no
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