Leikvinjar 2019

Årsmelding Leikvinjar 2019
Leikvinjar er en stor speiderhytte i idylliske naturomgivelser øst for Hønefoss. Hytta egner seg
utmerket til møter, kurs og ledersamlinger, troppsturer eller private arrangementer. Hytta har strøm,
vann, og moderne sanitæranlegg. Det er bilvei frem til hytta hele året. Til hytta hører med en stor
hage for leirslagning. Her er det plass til over 20 telt. Lett skrånende gressbakke omgitt av trær, med
flaggstang i midten. Leikvinjar byr på glimrende turterreng. Fra hyttedøren går en rett inn på merket
løype til Ringkollen, Krokskogen og hele Nordmarka. Fantastiske muligheter til speiderhaik og andre
aktiviteter.

Drift
Leikvinjar eies av Norges speiderforbund og driftes av kretsene; Nedre Buskerud og Øvre Buskerud.
Driftsstyret har i 2019 bestått av; Torgeir Feyling (NBK), Ingrid Thorsen Norland (NBK) Hilde
Haldorhamn (NBK), og kretslederne Olav Andreas Høvik (NBK) og Ole Jørgen Førde (ØBK)
Anne Synøve Nevjar Lier Regnskapskontor er regnskapsfører i 2019 og kretskontoret til NBK v/Hilde
Haldorhamn administrerer utleie.

Regnskap
Regnskapet er ført etter kontantprinsippet; inntekter/utgifter bokføres etter at de er betalt.

Driftsinntektene:
Driftsutgiftene:
Resultat:
Egenkapital:

2018: 69.050,00
2018: 60.261,96
2018: 8806,50
2018: 40.635,58

2019: 76 600,00
2019: 97 366,06
2019: 20 837,86
2019: 19 797,72

Driftsstyrets aktivitet
Driftsstyret har holdt ett møte på Leikvinjar i juni 2019 for håndtering av vannskade (se nedenfor) og
vurdering av øvrige vedlikeholdsbehov. Videre hadde driftstyret/kretsstyret en dugnadshelt på
Leikvinjar siste helgen i oktober, da ble blant annet køyesenger i 2. etasje snekret ferdig, komfyr
skiftet, nye lamper montert over alle senger, uthuset tømt og ryddet for skrot og kjøkkenet vasket
ned.
Kretsstyret i NBK/driftsstyret v/Ingrid T Norland hadde i januar 2019 møte med forbundskontoret i
forbindelse med vurderinger av mulig kjøp. Spørsmålet om takst på eiendommen og prissetting ved
et eventuelt salg til NBK og ØBK var hovedtema. I etterkant av møtet kom speiderstyret med melding
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om at Speiderstyret ønsket å gå i dialog for å selge Leikvinjar til de to kretsene til en pris som er
"levelig" for kretsene.
I lys av at Vestmarka og Øvre Buskerud kretser per mars 2020 ikke er klar til å ta beslutning om et
eventuelt kjøp av Leikvinjar nå i vår, har SST ved Speidersjefen stilt seg positiv til forlengelse av
driftsavtalen og gitt kretsene beskjed om at dagens løsning kan forlenges enda et år "nå
som Vestmarka krets er i startgropa".

Hendelser i 2019
Siste torsdag før påske ble det oppdaget at varmtvannsberederen i kjelleren ikke virket. Hytta var
utleid hele påsken og det hastet med å få på plass en ny bereder. Kristian Grøtåsen som er hyret inn
som vaktmester, tok raskt tak i dette og ved hjelp av lokale håndverkere ble det raskt installert en ny
bereder. Det ble av rørlegger påpekt at berederen skulle kobles direkte på en egen kurs med
jordfeilbryter, noe de ikke fant. Dette er pr 31.12-2019 ikke ordnet og må utføres av en elektriker.
I slutten av mai var det igjen et hasteoppdrag. Jevnaker friidrettsklubb hadde leid hytta for en
klubbsamling. Den ansvarlige for klubben ringte og fortalte at det var 20 cm vann i hele kjelleren.
Kristian Grøtåsen ble straks informert og kom seg ned til hytta, som på det tidspunktet var forlatt.
Kjelleren var full av vann.
Kretsledere i ØBK, Ole-Jørgen Førde ble informert, han ankom raskt stedet og overtok ansvaret og
kontaktet NSF v/Brede Udahl som kontaktet forsikringsselskapet.
Forsikringsselskapet tok over ansvaret for oppfølging av renoveringen. Dette var det firmaet
Recovery som gjorde. Ole Jørgen Førde var kretsenes kontaktperson som tok avgjørelsene i
forbindelse med utbedringen og renoveringen av skadene.
Det ble av Recovery påpekt at taket over det vannskadede utbygget måtte tettes før det ble aktuelt å
gå i gang med gjenoppbygging av dette. Bjørn Maribo og Ole Jørgen Førde reparerte taket før det ble
satt i gang gjenoppbygging av rommene som var vannskadet.
Siste helgen i september ble det innkalt til dugnad for å gjøre ferdig senger i andre etasje, samt
reparere vindskier og andre småskader på bygget. Komfyren på kjøkkenet ble også skiftet ut. I
uthuset ble all søppel i bodene fjernet.
I november fikk Bjørn Maribo et håndverkerfirma til å sikre pipe og pipehatt som var i ferd med å
falle fra hverandre.
Leikvinjar er renovert så godt det lar seg gjøre etter skadene.
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I desember ble kretskontoret i NBK kontaktet av Sparebanken Ringeriket, som ville utbetale stønad
som var søkt om i 2014. Det var oppdaget et tilslag på søknad om støtte i forbindelse med utbedring
av taket dette året, som ikke var utbetalt. Disse pengene kom godt med da det i 2019 uteble en del
leieinntekter på grunn av skadene som oppstod.
Leikvinjar Utleie 2019
Januar
4-6
11 -13
18 – 20
27 – 29
Februar
1–3
7
8 – 10
23 – 25
Mars
8 – 10
15 – 17
18
22-24
29-31
April
13 – 23
26
Mai
1
3-5
24-26
Juni –
oktober
28-29
Oktober
11-13
25-27
November
22-24
Desember
10-12

Jevnaker Speidergruppe
Unge Muslimer
NSF -nettverk for kommunikasjon
1. Gullaug speidergruppe
Øvre Buskerud krets
Øvre Buskerud krets
Hyggen Speidergruppe
Anne Birgit Holtan
Hyggen Speidergruppe
Tranby speidergruppe
Elvina Alira - bursdag
NSF Ledertrenerkurs
7. Oslo speidergruppe
Slettebakken menighet (påsken)
Gamle Ringkollvei – veilagets årsmøte (gratis)
Elvira Alina bursdag
Hilde Haldorhamn DBS
Ringerike friidrettsklubb – (VANNLEKKASJE)
24 mai – 30 september Stengt grunnet renovering
Kretsstyrets dugnad for å få åpnet Leikvinjar igjen
Jevnaker leikarring
Peffkurs peff 1 NBK
NSF Ledertrenerkurs
Kenneth Strømmen

24. mars 2020

Driftsstyret for Leikvinjar
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