MEDLEMSINFORMASJON FRA HHL-STYRET
Gratis eksemplar av Heidarheim til medlemmer
som har betalt 2022-kontingenten
I henhold til årsmøtets vedtak 28. februar, utløser
betalt medlemskontingent for 2022 rett til et valgfritt
eksemplar av Heidarheim fra historielagets restlager.
I gangen i Låven er det nå satt fram et bord med ulike
årganger av Heidarheim. Her kan man forsyne seg
med ett eksemplar av en valgfri årgang, forutsatt at
man har betalt medlemskontingenten for 2022. Man
kvitterer ved å sette et kryss ved sitt navn i medlemslista som ligger på bordet. Det er med andre ord lagt
opp til tillitsbasert selvbetjening!
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Hjertestarteren framstår som enkel å bruke, da det
bl.a. er en stemme som hele tida forteller hva man
skal gjøre. Deltakerne kunne reise hjem fra kurset
med visshet om at de kan gjøre en avgjørende
forskjell, dersom behovet skulle oppstå. Det gjelder
å bevare roen og ringe 113, samtidig som man finner
fram hjertestarteren og setter i gang gjenoppliving.
Hjertestarteren har nå fått sin plass i gangen i Låven.
Den er plassert rett til venstre for døra til kjøkkenet,
sammen med annet førstehjelpsutstyr. Alle bør vite
hvor den befinner seg!

Det er adgang til Låven mandager og onsdager kl.
09–14, samt ved alle arrangementer i november og
desember. Dersom disse tidspunktene ikke passer,
kan man få noen til å hente for seg, eller man kan
gjøre en avtale med et medlem som har nøkkel.

Styret håper at alle medlemmer benytter muligheten
til å skaffe seg litt ekstra lesestoff til jul. Da frigjør
dere også litt plass i lagets boklager!
Vellykket hjertestarterkurs
Hjertestarterkurset mandag 24. oktober samlet 16
deltakere, som etter innledende gjennomgang fra den
tilreisende instruktøren fikk anledning til å simulere
gjenoppliving med hjertestarter.

Finansgruppe
Med bakgrunn i behovet for fortsatt vedlikehold av
bygningsmassen på Bygdetunet, har styret opprettet
ei finansgruppe bestående av Kari Næss Fuglestein,
Bernt Næss og Johan Emil Ringdal. Finansgruppa
har fått et mandat, hvor det blant annet heter at den
skal «bistå styret med å skaffe finansiering til
konkrete tiltak relatert til Hedrum Bygdetun og
Hedrum historielag, utenom lagets ordinære drift, og
som styret har besluttet at finansgruppa skal arbeide
med. På kort sikt er utbedring av takene på Framhuset og Låven, samt maling av de samme bygningene,
de viktigste tiltakene. Finansgruppa vil henvende seg
til mulige bidragsytere i næringslivet og blant
medlemmene.
Finansgruppa har konstituert seg med Johan Emil
Ringdal som leder. Den presenterte seg selv for de
som var til stede på temamøtet 10. november.
Bygdetunets verdi kontra balanse i regnskapet
Det har ved flere anledninger vært diskutert hvorvidt
historielagets balanse burde reflektere (noe av) Bygdetunets verdi. Til og med 2021 har verdien ikke
inngått i balansen, men i november 2021 vedtok det
daværende styret at Bygdetunets verdi skal skrives i
balansekonto med anskaffelsesverdi kr. 200 000,- fra
og med 1. januar 2022. Dette framgikk ikke av
årsmøtepapirene, som jo inkluderte balansen pr. 31.
desember 2021, og det ble dessverre heller ikke
nevnt i årsmøtet.

