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Årsmelding driftsstyret 2020 
 
  
Driftsstyret for Ålgård Bedehus har i 2020 hatt 8 styremøter og behandlet 46 saker. Året 
2020 ble for oss alle et spesielt år da COVID-19 pandemien ble styrende for våre aktiviteter.  
Et gjennomgående tema for driftsstyret har vært til en hver tid å tolke endringer i smittevern 
tiltak, og hvordan en i praksis kan gjennomføre dette på en forsvarlig måte for både barn og 
voksne. 
Driftsstyret har utarbeidet en smittevern veileder som er tilgjengelig på Ålgård Bedehus sin 
nettside. Det er likevel viktig å nevne at det er de til enhver tid gjeldende smittevern 
anbefalinger som skal legges til grunn for all aktivitet. For første gang i huset sin historie ble 
det i 2020 en fullstendig nedstengning av alle aktiviteter. Etter en nedstengnings periode på 14 
dager ble huset åpnet igjen. Siden pandemien startet mars -2020 har det redusert alle våre 
aktiviteter gjennom hele året. Vi har gjennom året hatt en god dialog med 
eierorganisasjonene, for best mulig å legge til rette for gode smittevern tiltak ved 
gjennomføring av arrangement. 
Gjesdal Kommune har assistert oss for gode retningslinjer spesielt tilpasset barn og unge. 
  
Vedlikehold/drift (dugnader) 2020 :  
Trofaste vaktmestere og vaskegjenger utfører vaktmesteroppgaver og vaskeoppgaver daglig 
eller ukentlig. Norkirken har innleid vaskehjelp og Ålgård Misjonsforsamling utfører vask i 
all hovedsak på dugnad. 
Driftsstyret har i 2020 laget ny vaske instruks og klargjort hvilke områder som skal vaskes og 
hvor ofte rengjøring skal gjennomføres. Vaskeinstruks er tilgjengelig på Ålgård Bedehus sin 
nettside. En stor takk sendes også til dekor gruppen og ansvarlig for flaggheising. Julemessen 
er et viktig årlig økonomisk bidrag for vedlikehold og drift av huset. Tross 2020 sine spesielle 
utfordringer ble denne gjennomført på best mulig måte. En stor takk fra driftsstyret til 
Julemesse komiteen. 
En stor takk går også til trofaste medarbeidere som er med å holde huset i forsvarlig stand, 
forsvarlig låst og i tillegg holder det reint og ryddig inne og ute gjennom hele året. 
 
Dugnad høsten 2020 kan vi melde om godt oppmøte og god innsats fra alle. 
På årets ordinære dugnad ble det utført:  
-luking/trimming av bed  
-merking av skuffer/skap på nytt kjøkken  
-Skifting av vindskei bord på nord fasade 
-Rydding av loft 
 
Det ble ikke organisert dugnad våren 2020 da det var vanskelig å møtes i større grupper 
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Hoved-dugnad :  
Dugnadsåret 2020 startet med sluttføring av kjøkken 1 etg. Kjøkken i kjeller har gjennomgått 
en total renovering og fremstår i dag som et moderne stor kjøkken. Det er oppgradert med ny 
kjøkken innredning, damp ovn , servise og bestikk for 200 personer 
Siden 2020 har vært et utforende år, er det ikke gjennomført noen større dugnader. 
 
Ferdigstillelse av kjøkken i kjeller. Total kostnad  873167:-  
 
 
Branntilsyn :  
Etter pålegg er brannsentral  nå direkte koblet til brannvesenet.   
 
Utleie :  

Bedehuset har i 2020 vært åpent for leie til private arrangementer, lag og foreninger. Utleie 
har vært svært begrenset p.g.a pandemien, og stort sett kun vært utleid til konfirmasjoner som 
ble avviklet i løpet av høsten. Leieinntektene har derfor blitt betydelig redusert. Henviser 
ellers til regnskap og økonomi rapport. 

Årsmøtet :  
Årsmøtet ble holdt 13.04.2021. Andakt ved Terje Bø. 
Fremlagt regnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021 ble godkjent.  
 
Investeringer :  
Etter flere år med relativt store investeringer har vi for 2020 redusert større investeringer. Den 
største investering som ble sluttført i 2020 var kjøkken i kjeller. Det er samtidig satt i 
bestilling i 2020 diverse utrustning på scene…knelebenk, døpefont, talerstol etc. til hoved sal. 
 
 
Utfordringer :  
Selv om det ikke har vært gjennomført noen større dugnader i 2020, gjentar vi at organisering 
av dugnader har vært en belastning for driftsstyret. Når dagens situasjon kommer tilbake til 
mer normale forhold, vil fremtidige dugnader bli organisert på en annen måte. 
 



 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Årsmøte 13.04.2021 

Driftsstyret og Norkirken benytter ekstern renholder, og har hovedansvar for renhold annen 
hver måned. Ålgård Misjonsforsamling utfører renhold de øvrige måneder, som i all hovedsak 
gjennomføres på dugnad. Ny instruks for renhold er utarbeidet og ligger tilgjengelig på ÅB 
sin nettside. 
 
 
Økonomi/budsjett :  
For detaljer henvises det til gjennomgang av regnskap og budsjett. 
 
 
 
Styret har bestått av :  
 
Leder: Finn Kjerpeseth  
Nestleder: Tore Vestre (Bedehusforsamlingen), vara Kakken Steinskog  
Kasserer: Bjørnar Strandberg (Ålgård Misjonsforsamling), vara. Øyvind Roland.  
Sekretær: Ole Gilje  repr. fra Lederforum 
 
 
 
 
Driftsstyret hilser med Salme 91. 
 
 
 
 

Ålgård 13.04.2021 
 
 

Finn Kjerpeseth (leder) 
Driftsstyret Ålgård Bedehus 



2019 2020 2020 2021
INNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Tilskudd kommunen (Drift, investering og mva.) 70 000                    45 000                          90 000                                  70 000                                  
Julemesse 81 000                    85 000                          34 197                                  120 000                                
Innbetaling Awana, Connect og maks klubb 25 000                                  -                                        
Vasking innbetalt Norkirken -                         14 000                          25 000                                  12 500                                  
Fast giver og gaver  til bedehuset 442 373                                250 000                                
Netto loddsalg 67 971                                  -                                        
Sponsor 4 500                                    -                                        
Penger overført fra innsamlings konto 1 446 639               400 000                        -                                        -                                        
Husleie - Privat og offentlige  arrangement 22 000                    45 000                          18 000                                  20 000                                  
Husleige lag og foreninger 24 100                    25 000                          20 000                                  20 000                                  
Husleie fra BÅ,ÅMF 23 750                    33 000                          100 000                                100 000                                
Parkerings avtale  Gjesdal Kommune 25 347                    26 000                          52 000                                  52 000                                  
Kollekt fellesmøte + avsluttet gammel konto -                         -                               27 279                                  -                                        
Sum inntekter 1 692 836               673 000                        906 320                                644 500                                

2019 2020 2020 2021

UTGIFTER Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

Driftskostnader (bredbånd, brannsikring, etc) 28 539                    20 000                          50 061                                  50 000                                  
Vedlikehold 4 385                      -                               3 110                                    10 000                                  
Strøm 119 223                  70 000                          42 224                                  50 000                                  
Forsikring 44 354                    42 000                          46 677                                  50 000                                  
Kommunale avgifter 28 978                    45 000                          49 681                                  50 000                                  
Kontor og adm. Kostnader 2 717                      2 500                            279                                       2 500                                    
Annonser -                         1 000                            649                                       1 000                                    
Oppgradering 1 etg (foajee) 1 194 746               101 931                                -                                        
Gaver -                                        
Vaske hjelp 49 805                    25 000                          25 095                                  50 000                                  

Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) 212 367                  30 000                          9 207                                    10 000                                  
Arrangement (møter, fester og  17 mai  -6 408                    -                               4 227                                    5 000                                    
Oppgradering kjøkken i kjeller + dekor scene -                         -                               873 167                                150 000                                
Sum kostnader -1 678 704              -235 500                      1 206 309                              428 500                                

DRIFTSRESULTAT 14 132                    437 500                        -299 989                               216 000                                

FINANSPOSTER
Renteinntekter 74                          500                              74                                         -                                        
Renter lån -46 041                                 -46 000                                 
Gebyr lån -467 -500

Resultat før ekstraord. poster 14 206                    438 000                        -346 423                               169 500                                

ÅRSRESULTAT 14 206                    438 000                        -346 423                               169 500                                

BALANSE 31.12.19 31.12.20
EIENDELER
Bankbeholdning pr 31.12
Driftskonto 259 714                  90 324                                  109 824                                
Prosjektkonto -                         179 356                                179 356                                
Høyrentekonto 4 696                      4 719                                    4 719                                    

-                         -                                        
Bankinnskudd Totalt 264 410                  274 399                                293 899                                

Eiendom 11 000 000                            11 000 000                            

Sum eiendeler 264 410                  11 274 399                            11 293 899                            

GJELD OG EGENKAPITAL
Gjeld privat lån -                         175 000                                75 000                                  
Gjeld bank 1 419 879                              1 369 879                              
Egenkapital 264 410                  9 679 520                              9 849 020                              

Sum gjeld og egenkapital 264 410                  -                               11 274 399                            11 293 899                            

Ålgård  Februar 2020

Bjørnar Strandberg - Kasserer  - Revisor Magnar

ÅLGÅRD BEDEHUS
RESULTATREGNSKAP 2020



2021
INNTEKTER Regnskap 

Tilskudd kommunen (Drift u/nvestering) 40 000         
Julemesse 85 000         
Innbetaling Awana, Connect og maks klubb
Vasking innbetalt Norkirken 12 500         
Husleie - Privat og offentlige  arrangement 20 000         
Husleige lag og foreninger 20 000         
Husleie fra BÅ,ÅMF 100 000       
Parkerings avtale  Gjesdal Kommune 52 000         
Kollekt fellesmøte -               
Sum inntekter 329 500       

2021
UTGIFTER Regnskap 
Driftskostnader 50 000         
Vedlikehold 50 000         
Strøm 50 000         

Forsikring 45 000         

Kommunale avgifter 30 000         
Kontor og adm. Kostnader 5 000           
Annonser -               
Oppgradering 1 etg (foajee) -               
Gaver
Vaske hjelp 50 000         
Tekniske utstyr (lyd, lys og bilde) 10 000         
Arrangement (møter, fester og  17 mai  5 000           
Oppgradering kjøkken i kjeller -               
Sum kostnader -295 000      

DRIFTSRESULTAT 34 500         

Årsøte vedtok i fjor en økning i husleie til begge 
eierorgansisasjonen.Det ble fremsatt et ønske om å sette opp et 

driftsregnskap på hva de faste kostnadene og inntektene er. Dette er 
et forslag for å vise hva styret mener de faktiske kostnadene vil være 

i 2021.

ÅLGÅRD BEDEHUS
DRIFTS REGNSKAP 2021



SAK 13 
 
 
 
 
 
 

Forslag til endring av vedtekter § 4. LEDERFORUM. 
 
Nåværende tekst :  
Leder i Lederforum er medlem i Driftsstyret. 

 
Forslag :  
"Leder i Lederforum eller den Lederforum oppnevner er medlem i driftsstyret" 

 
 

 
 
 
Driftsstyret sin begrunnelse for denne vedtekts endring er følgende. Det er 
svært krevende at den som er formann/leder  i en av eier organisasjonene , i 
tillegg skal ta på seg et verv som aktiv medlem i driftsstyret. 
Vi mener derfor at det kan gis åpning for at leder i lederforum eller et flertall i 
lederforum oppnevner et medlem som skal være med som fast medlem i 
driftsstyret. 
 
 



Vedtekter 19.03.15. Side 1 
 

 
 
VEDTEKTER FOR ÅLGÅRD BEDEHUS   
VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19. MARS 2015.  
 
§  1. EIERFORHOLD. 
Eierne av Ålgård Bedehus er: 
Bedehusforsamlingen Ålgård Normisjon tilsluttet Normisjon region Rogaland.  
Ålgård Misjonsforsamling NLM tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband.  
 
§  2. FORMÅL. 

a) Bedehuset skal brukes til samlinger om Guds ord og til fremme av Guds rikes 
gjerning hjemme og ute.  Adgang til å bruke Bedehuset har lag, foreninger og 
enkeltpersoner som vedkjenner seg den evangeliske lutherske lære.  

b) Bedehuset kan videre benyttes til tilstelninger og foredrag av allmennyttig art og 
innhold som ikke strider mot disse vedtekters §2, punkt a.   

 
 
§  3. DRIFTSSTYRET. 
Driftstyret består av leder, leder i lederforum + 2 faste medlemmer og 2varamedlemmer,  
velges/oppnevnes av bedehusets årsmøte, er bedehusets øverste styrende organ og har ansvaret  
for forvaltning, drift og vedlikehold av Ålgård Bedehus. 
  
Leder velges ved særskilt valg for to år.  
 
Øvrige styremedlemmer oppnevnes av: 
Bedehusforsamlingen Ålgård Normisjon       -  1 styremedlem + varamedlem 
Ålgård Misjonsforsamling NLM         -  1 styremedlem + varamedlem 
Lederforum        -  Ved leder  
 
Medlemmene i driftsstyret oppnevnes på årsmøtene til Bedehusforsamlingen Ålgård Normisjon  
Ålgård Misjonsforsamling NLM, for minimum to år om gangen og bør skiftes ut slik at det  
ikke blir mer enn 50 % utskifting pr. år. 
 
Driftsstyrets oppgaver  
Driftstyret skal forestå den daglige forvaltningen, driften og vedlikeholdet av Ålgård  
Bedehus og med hensyn til årsmøtet nevnes spesielt: 
 
 Årsmelding for inneværende år. 
 Regnskap for inneværende år. 
 Budsjett for kommende år. 
 

For hvert styremøte skal det føres møtebok.  Driftsstyret er vedtaksført når leder og minst to  
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. For at vedtaket skal være  
gyldig må minst 3 medlemmer ha stemt for det.  
   
 
 



Vedtekter 19.03.15. Side 2 
 

§  4. LEDERFORUM. 
Lederforum består av lederne for eierorganisasjonene. 
 
Bedehusforsamlingen Ålgård Normisjon      
Ålgård Misjonsforsamling NLM              
  
Ungdomsforeningen - møter ved behov etter eget ønske, eller ved spesiell innkalling.  
 
Ledervervet i Lederforum går på omgang blant lederne for eierorganisasjonene, ett år om  
gangen.  
 
Det skal holdes minst fire styremøter i året og føres protokoll fra møtene.   
 
Leder i Lederforum er medlem i Driftsstyret.  
 
Lederforums oppgaver 

 Leder i lederforum representerer Ålgård Bedehus utad. 
Lederforum utgjør valgkomité for driftsstyret og skal fortrinnsvis  
komme med forslag til to lederkandidater + forslag til revisor.  

 
Lederforum har ansvar for alt koordinerende arbeid mellom eierorganisasjonene og skal sette  
opp programmet for bedehuset for et halvt år om gangen. Ferdig program for kommende halvår  
skal være klart ved avslutning av inneværende halvår.  
 
Dersom det skal arrangeres dugnadsfester, 17. mai-fester, jubileumsfester eller andre  
arrangement som naturlig er fellesarrangement for hele bedehuset, er dette Lederforums ansvar.  

 
§  5. ÅRSMØTET. 
Årsmøtet arrangeres av Driftsstyret og skal holdes innen utgangen av mars måned. Her skal 
følgende saker legges frem og behandles på årsmøtet: 
 Årsmelding for inneværende år. 
 Regnskap for inneværende år. 
 Budsjett for kommende år. 
 Valg av leder til Driftsstyret. 
 Valg av revisor 

For øvrig skal årsmøtet:  
 Protokollføre øvrige styremedlemmer i Driftsstyret valgt på årsmøtene i 

eierorganisasjonene  
 Protokollføre medlemmer til Julemessekomiteen oppnevnt på årsmøtene i 

eierorganisasjonene  
 
Stemmerett har alle vedkjennende kristne som har fylt 18 år og som enten er medlem av  
Bedehusforsamlingen Ålgård Normisjon, Ålgård Misjonsforsamling NLM eller Connect              
og vedkjenner seg den evangeliske lutherske lære. 
 
Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være innkommet til Driftsstyret  
innen 31. desember. Ekstraordinert årsmøte holdes når Driftsstyret i samråd med Lederforum  
finner det påkrevd eller minst 25 medlemmer i eierforeningene forlanger det.    
 
På ekstraordinert årsmøte kan det bare behandles saker som står oppført på sakslisten.  
 
 

fk
Rektangel

fk
Tekstboks
Driftsstyret ønsker en omformulering av denne setning. Se vedlegg for sak 13.



Årsmelding fra julemessekomiteen 2020 
Ålgård bedehus 

 
 
 

Komiteen: 
Peder Veen, NLM – leder  
Kristine Lodden Flatebø NLM sekretær. 
Marie Skogly, NLM   
Anne Tvedt Mjølhus  Norkirken kasserer. 
Grethe Fjeldheim  Norkirken 
Terje Lima Norkirken 
 
  
 
Julemessa skulle blitt avholdt lørdag 21.nov kl. 1100. På grunn av koronasmitten var de ikke mulig 
å avholde vanlig julemesse i 2020. De ble derfor avholdt en julemesse med blanding av digital og 
loddsalg via foreningene. 
 
Komiteen har hatt 4 møter fra juni – nov. for å planlegge og gjennomføre årets julemesse, men 
innstramming og frykt for smitte sette en stopper for vanlig julemesse. 
 
Komiteen hadde en runde til de faste bedriftene for å samle inn gevinster til basaren og de gjekk 
bra. I tillegg fikk vi en del gevinster fra foreninger og enkeltpersoner. 
 
Vi hadde annonsering i Gjesdalbuen og på face book og mange kjøpte lodd på vipps helt fram til 
fredag 20. november. Totalt fikk vi inn ca. kr 88.000 netto på basaren og pengegaver som var 
noenlunde likt med hovedbasen fra tidligere.   
Trekningen ble foretatt av komiteen fredag 20. nov.  
 
I tillegg fikk vi 70 % av nedgangen fra 2019 – 2020 fra staten og de ble ca. kr. 87700,-, så totalt ble 
de ikke så stor nedgang totalt som en fryktet.  
 
Vi vil takke alle som bidrog med gevinster og kjøpte lodd til julemessen 2020 
 
Vi får håpe at det i 2021 er mulig med vanlig julemesse.   
 
 
 
 
       
Februar 2021 
       
 
 
 
for Julemessekomiteen.  
 
Peder Veen 
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