
 
Referat fra årsmøte i Bautahaugens Venner 23.3.2022 på Kroken. 
  
 
Sak 1: Leder Sigrid Haugen ønsket velkommen. 
  
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og 
          Saksliste ble godkjent. 
   
 Sak 3: Valg av møteleder og referent. Sigrid Haugen ble valgt 
            til møteleder. Kari Delphin Holm ble valgt til referent. 
 
Sak 4: Valg av to personer til å underskrive protokollen. 
         Snefrid og Knut Hagen ble valgt til å underskrive protokollen. 
  
 Sak 5: Årsmelding. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent. 
 
 Sak 6: Regnskap. Regnskapet som var godkjent av revisor Ola 
            Einar Grøv, ble gjennomgått og godkjent. 
  
 Sak 7: Aktivitetsplan og budsjett. Aktivitetsplan er ikke 
           ferdiglaget enda. Budsjettet ble gjennomgått og godkjent. 
  
 Sak 8: Ev. innkomne saker. Det var ingen innkomne saker. 
  
 Sak 9: Fastsette medlemskontingent. Medlemskontingenten ble 
          vedtatt til kr. 100,- for enkeltmedlemmer, kr. 200,- for 
          familie og kr. 400,- for bedrifter. 
  
 Sak 10: Valg. Styret ble gjenvalgt i sin helhet. 
        Sigrid Haugen leder og sekretær 
        Bjørg Elisabeth Berg nestleder 
        Kari Delphin Holm styremedlem 
        Gunnar Hansen kasserer 
        Karin Skimten-Lie varamedlem 
        Ola Einar Grøv revisor 
        Rigmor Brenden og Kjellaug Kjensrud valgkomité 
  
 Sak 11: Eventuelt. Kjellaug Kjensrud redegjorde for en 
        henvendelse fra Tor Anders Perlestenbakken om hjelp 
        til å utstyre skogskoia. 
              
  
 
 
…………………………………..        ………………………………………….. 
Knut Hagen      Snefrid Hagen 



Etter årsmøtet 23.3.22 
 
 
Mens vi drakk kaffe fikk vi se mange flotte bilder på storskjermen. 
 
Vi er blitt spurt om å delta på frivillighetens dag på Bagn 2.4.22. Det ville vi. Bjørg, Kjellaug, Sigrid og 
Gunnar blir med til Bagn . 
Gunnar frakter med bord. Forslag til hva vi kan vise fram: 
Selge bøker og sitteunderlag etc., pruppkaker, evt ertesuppe, henge opp plakater fra utstillingene vi 
har hatt. 
 
Filmen om  Base Elg skal vises på skolen 8.5.22. Vi er blitt bedt om å selge kaker og kaffe. Inntektene 
går til Bautahaugens venner. Vi sier ja til dette. 
 
Hedalen kulturfestival 5-7 august 22. Det er tenkt at det skal være barnefestival på Bautahaugen 
lørdag 6.8.22 som vi skal bidra til. Av aktiviteter ble nevnt ysting, lefse- og flatbrødbaking. Servering 
av vafler, kaffe og rømmegrøt. Smiing er en annen aktivitet som vi vil prøve å få til, men også 
barneleker som å gå på stylter, kaste på stikka og hesteskokasting. 
 
Til slutt holdt Bjørg et fint foredrag om tægerarbeid. Hun hadde med seg forskjellige tægerarbeider 
som vi fikk se og mange flotte bilder av tægerting både fra Hedalen og andre steder i landet. Veldig 
interessant. 
 
 
Referent Kari Delphin Holm 
 

 


