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2020 ble et turbulent år for bridgehuset med mye nedstenging og lite utleie.

I 7A2A avholdt vi flere dugnader tra 74. mai til 10. juni og pusset opp og malte 2. etasje. Vil gierne

rette en stor takk til de sorn stilte opp på dugnaden : Almar Aronsen, Trond Eriksen, Per Heide, Petter

Eide, Atle Yttereng, Bjørn Erik Althe, Eva Pedersen, Harald Norum, Guri Gisnås, Svein Tømmerdal,

Kåre Dahl, Hans Noreng, Hans Arne Forseth og Sissel Helmersen.

Husssret har bestått av Kjell Ove Helmersen {leder), styremedlemmer Bjørn Kvello og Svein

Tømmerdal. Vara Oddvar Øyen.

Husstyret har ikke avholdt møter pga. covid-19 i 2020, men ellers har saker vær-t avklart på epost og

telefon. Kjell har stått for drift av huset, og Svein har utført nødvendige praktiske tiltak.

Når det gjelder leie utleie utenom bridgespilling, har en danseklubb leid tredje etåsje hver mandag

kveld, og huset er blitt leid ut til bursdager og konfirmasjoner.

Totah var driftsinntektene i 2020 kr L72.644,59 mot kr 173.099,62 i ZAL9. Kantinesalget tok seg opp

ka 2A19 {kr 24.825} til 2020 {kr 25.360}. At bordleie er redusert, skyldes i hovedsak redusert aktivitet
pga. koronapandemien. Annen utleie har Økt fra 2019 {kr 7.400} til 2020 (kr 17.900). MVA-

kompensasjonen var kr 10.200 i 2A2O. Hovedårsaken til at vi nesten har greid nesten å opprettholde

det totale inntektsnivået fra 2019 til 2020, er at vi har mottatt koronarelatert støtte fra staten på i alt

kr 50.305.

Driftskostnadene er økt fra 2019 (kr 158.690) til 2020 {kr 235.148}. Dette skyldes i hovedsak:

- Økt renhold i huset fra 2019 {kr 16.910} til 2020 {kr 21.795}.

- Montering av led lys i taket på 2.etasje på kr 18.000.

- Utestående til Svein Tømmerdal for vedlikeholdsutgifter i ZOLBlLgl}0 på kr L8.449.

- Service på varmepumper på kr 3.900

- lnnkjØp av antibac og smittevernsutstyr.
- Renovasjonsutgifter har økt.

Resultatet i2O2A ble et underskudd på kr 62.503,93 {overskudd på kr 14409,19 i 2018}.

Underskuddet skyldes i hovedsak økte driftskostnader i 2020. Husstyret har vedtatt husets regnskap

for 2020 forutsatt revisors anbefaling.
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