
 

Hedrum historielag 

OMBYGGING – ØKONOMI – FINANSIERING 

 

 
Jeg har sendt en betenkning til styret om denne saken i januar måned,  men har pr i dag ikke 

fått noen avklarende tilbakemelding.  Derfor ser jeg meg nødt til å fremme saken til 

årsmøtet. 

 

Som kasserer/regnskapsfører de siste 15 – 20 årene i historielaget er jeg  for første gang 

urolig for lagets økonomi og framtid. 

 

Saken gjelder ombyggingen og alle forhold rundt den. 

 

Etter forespørsel til styrets budsjettutvalg i møte 20. januar i år om hvordan ombyggingen er 

finansiert, fikk jeg oversendt styresaken fra lagets fungerende leder, der jeg har hentet ut 

følgende opplysninger: 

 

 Sum låve eks. ytre tak :  kr  1.967.500,-   eks. mva 

 Skifte vinduer/kledning framhus: «       560.000,-   eks. mva  (vedtatt tidligere)  

             SUM:     kr  2.527.500,-   eks.mva   kr 3.159.375 inkl mva 

 

Hertil kommer:   1.  Forsterkning av låvegulv /himling (Grønstad) 

      2. Oppgradering av elektrisk anlegg , samt hovedtavle/internmålere 

   (Sommerfelt) 

       3. MVA finansieres i bank til refusjon kan finne sted.  Kostn. ikke kalk. 

      4. Larvik Rørh. har gitt et prisoverslag på tynt tilbudsgrunnlag, usikkert 

      5. Øya Fargerike ga sin beste vurdering, lagt på for usikkerhet 

      6. BTV Storkjøkkentilbudet inkl. oppvaskmaskin m/hette.  Trukket fra 

      7. I tillegg kommer stekeovn med fire plater, som kjøpes direkte.    

      8. Tilbud fra Sommerfelt er redusert med kr 100.000.  Arbeid etter regn. 

Mine kommentarer til: 

Pkt 1:  pr idag utbetalt med kr 230.500,-  inkl. mva.   Ikke sluttavregnet. 

Pkt 2:  Info fra økonomileder  er prisen kr 87.500 inkl. mva og med tillegg for  

18 armaturer og  Internmmålere kr 56.875 inkl.mva 

Pkt 3:  Det gis kun momsrefusjon for kostnader til rent drifts- og vedlikehold  -  ikke  

  til på- eller ombygging. 

Pkt 4 – 8: Ikke mottatt ytterligere kommentarer. 

 

Den totale ombyggingskostnaden summeres da til:  kr  3.446.750,- . 

I tillegg vil eventuelle overskridelser på de timebaserte arbeidene komme.    

Jeg tillater meg å avrunde totalsummen til kr  3.500.000,- .  



Det tidligere  styret hadde sammen med regnskapsfører søkt og fått innvilget totalt  

kr  2.062.000,- til formålet. 

Jeg har ikke mottatt noen beskjed om at det nye styret har hentet inn noen form for 

ytterligere finansiering. 

Iflg. styrevedtaket skulle resten tas av egenkapitalen og banklån (før momsrefusjon) 

Differansen mellom kostnader og finansiering ser i beste fall ut til å være: 

  Kr  3.500.000 – 2.062.000 =  kr  1.438.000,- 

 

Så langt i prosessen har jeg etter anvisning, utbetalt: kr      1.127.933,85 

Gjenstående arbeid ihht budsjett er følgelig:  kr  3.500.000 – 1.127.933,85 =  kr 2.372.066,15 

Finansiering: 

  Restsaldo på konto:   kr  1.662.000 – 1.127.933,85:    kr       534.066,15 

  Tilsagn fra Sparebankstiftelsen DnB:       «  400.000,- 

   Midler til bruk:       kr        934.066,15 

 

Skal dekkes av egne midler og mva.refusjon:  kr 2.372.066,15 – 934.066,15 = kr 1.438.000,- 

 

Iflg. min kjennskap til momsrefusjon, vil vi når all ombygging og evt. påkostninger trekkes fra, 

ha mulighet til en tilbakebetaling av   kr  400 – 450.000,-   

Da gjenstår det å betale ca kr  1.000.000,-  av egne midler.    Det har vi ikke tilgjengelig. 

Hvordan skal dette da finansieres ?? 

 

Svaret fra styret ved økonomiansvarlig var at da stopper vi arbeidet. 

Hva blir da stående igjen ??   og  hvilken mulighet har vi til å avslutte inngåtte kontrakter 

uten ferdigstilling? 

 

DETTE ER SPØRSMÅLENE  JEG IKKE FÅR SVAR PÅ ! 

 

Så lenge jeg har blitt konsultert (av de gamle styrene)  hadde vi en plan om å beholde ca 

halvparten av egne midler for å møte de utfordringene som laget står ovenfor med fallende 

medlemsmasse – omlegging av aktiviteter for å tiltrekke oss nye medlemmer fra 

alderstrinnet under oss. Dette ville tilsvare en kapitalbruk på ca  kr  250.000,-  Er bildet jeg 

har fått gjennom innhentede opplysninger korrekte,  så er historielaget klin blakke i løpet av 

kort tid. 

 

NOEN FAKTA: 

1. Historielaget har ingen mulighet for ytterligere finansiering, bortsett fra banklån. 

Ingen av de store bidragsyterne støtter påbegynte prosjekter. 

 

 



Historielaget  hadde søknader inne både om tippemidler (kr  1.500.000)  og om støtte 

fra Gjensidigestiftelsen (kr 800.000).  Begge disse måtte jeg trekke etter beslutning i 

styret.   Mulighetene var meget store for å få tilsagn på begge søknadene etter 

samtaler med de som innstiller i sakene.  Hvorfor ble de trukket ? 

 

2. Styret ble anbefalt å starte med framhuset som var fullfinansiert,  og vente til etter 

sommeren 2022 med låven.  Da ville nevnte søknader være ferdigbehandlet og 

økonomien trygg.   

Larvik kommunes generøse tilsagn på kr  1.500.00,- hadde nemlig ingen betingelser 

om bruken.  Derfor kunne Framhuset  prioriteres først. 

 Alle ser jo hvilke tiltak som er igangsatt  og prioritert, og det er samme firma som  

Utfører snekkeraktivitetene. 

 HVORFOR ?? 

 

Utifra tilbakemeldingene fra styrets leder opprettholdes min bekymring.   

 

Det har vært en forutsetning fra de årsmøtene jeg har deltatt på at byggingen kan 

igangsettes når alt er fullt ut finansiert . 

Av den grunn er kostnader til ombygging heller ikke innarbeidet i noe budsjett fram til 2021.  

 

Jeg har hatt et godt samarbeid med tidligere styrer som alltid har hensyntatt prinsippet om 

fullfinansiering.    

Dette har ført til den flotte og trygge økonomiske situasjonen laget har hatt.   

 

Jeg håper mine antakelser er feil og ser fram til styrets tilsvar på årsmøtet. 

 

 

Kvelde,  13. februar 2022 

Hans S. Gjone 

 

 


