Årsberetning
for
Varegg Allianseidrettslag
2021

Årsmøtet for 2020
Årsmøtet for 2020 for Varegg Allianseidrettslag, Varegg Fotball og Varegg Fleridrett ble
avholdt 24.3.2021 i Badstuen. Regnskap for Varegg Allianseidrettslag var behandlet av
kontrollutvalget. Årsberetning og resultatet ble godkjent som fremlagt med merknad fra
kontrollutvalget.
Styret
Styret i Varegg Allianseidrettslag har i 2021 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:

Stein Harald Arnesen
Børge Alvheim
Astrid Oline Ervik (kasserer)
Kristine Fjellanger (sekretær)
Bjarte Grønlien
Karl-Magnus Tobiassen (Varegg Fleridrett)
Morten Graff (Varegg Fotball)
Atle Eliassen (Hyttestyret)
Ove A. Mikkelsen (Badstuutvalget)
Anders Sommer

Etter avtale har Holger Hagesæter (leder, Varegg Fotball) og Morten Graff (nestleder) vekslet
på å representere Fotball i styremøtene. I tillegg har Audun Fosse (leder, Gubbelaget) deltatt
fast i møtene.
Det er avholdt 11 styremøter i 2021, i henhold til Årshjul for Alliansestyret og basert på
behov, saksmengde og tidsfrister for styrets oppgaver. Det har i tillegg vært kommunikasjon
mellom møtene, og styrets Arbeidsutvalg forbereder og tilrettelegger saker til styremøtene
etter behov.
Foruten faste administrative saker som rapportering til Idrettskretsen, Brønnøysund,
søknader og avtaler om økonomisk støtte, har følgende saker hatt fokus i 2021:

Utleie av Badstuen og Hytten
Både Badstuen og Varegghytten på Kvamskogen har i lange perioder vært stengt for utleie
som en konsekvens av Corona-pandemien og gjennom pålegg fra lokale og nasjonale tiltak
for å begrense smittespredning Dette har medført betydelige reduksjoner i leieinntektene i
både 2020 og 2021. Samlede leieinntekter utgjorde kr 250 850 i 2021, kun kr 2775 lavere
enn i 2020.
Badstuen og Hytten har i 2 omganger hver fått - kompensasjon for tapt utleieinntekt fra
kompensasjonsordningen for kultur og idrett som forvaltes av Lotteritilsynet. I tillegg har
Varegg AIL fått tilskudd fra Bergen Kommune. Totalt mottok Varegg AIL tilskudd og gaver på
kr. 161.301 i 2021. Støtteordningen for tapte inntekter var noe mindre generøse enn i 2020.

I tillegg har Varegg Allianse-idrettslag mottatt momskompensasjon på kr. 91876, ca. kr 1200
mer enn i 2020.
Hytten administreres av Hyttestyret, og leies ut etter avtale. Inntekter fra utleien dekker
løpende drift og vedlikehold. Hytten hadde i 2021 en samlet inntekt på kr.145.455, og et
overskudd på kr. 36.936. Hyttestyret oppfordrer til økt bruk fra klubben og klubbens
medlemmer.
Det vises ellers til årsberetning fra Hyttestyret.
Hyttestyrets bank-konto viste pr 31.12.2021 et innestående på kr. 238 675,37 (en økning på
kr 58 759,64 fra foregående år).
Badstuen administreres av Badstuutvalget, som siden september 2018 har hatt avtale med
Svanhild Vee om å administrere og drifte utleie av lokalet. Badstuen har i 2021 mottatt
økonomisk støtte fra stat og kommune som kompensasjon (grunnet pandemien) for et
betydelig redusert grunnlag for utleie av lokaler i 2021. Den samlete inntekt for 2021
inklusive offentlig støtte var kr. 268 818 som ga et underskudd på kr. 45891. Innestående på
Badstuens bankkonto var pr 31.12.21 på kr. 392 256,12 (en reduksjon på kr 54 196 fra
31.12.20).
Det vises ellers til årsberetning for 2021 fra Badstueutvalget.
Varegghallen
Bergen bystyre godkjente enstemmig reguleringsplan for Varegghallen/Mulenområde,
Nasjonal arealplan-ID 4601_64180000, i møte 24.november 2021.
Varegghallen AS ved ansvarlig søker Arkitekt Rolv Eide AS søkte 22.desember 2021 om
rammetillatelse.
Varegghallen AS har inngått avtale om prosjektledelse og utøvelse av byggherrefunksjonen
med prosjektlederfirmaet Vibø AS på basis av anbefaling fra Trond Mohn.
Vibø AS forventes å innstille Backe Bergen AS som totalentreprenør og at Varegghallen AS
kan inngå kontrakt med Backe i løpet av våren 2022.
Arbeidet med spesifikasjon/beskrivelse pågår i samarbeid mellom Brukerutvalget fra Varegg,
Vibø AS og Backe Bergen AS.
Etter krav fra Vestland Fylkeskommune har Varegghallen AS sine vedtekter blitt endret. Det
har bl.a. medført at styret har valgt Bjarte Grønlien som Varegg Allianseidrettslag sin
representant i Varegghallen AS sitt styre. Børge Alvheim fungerer som daglig leder i
Varegghallen AS i byggeperioden.
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til fremdriften, bl.a. tid til kommunal saksbehandling.
Antatt byggestart er i mai med to års byggetid.
Info. om Varegghallen finnes bl.a. her: https://www.facebook.com/Varegghallen104020897634694
Fremover i 2022 står følgende viktige oppgaver foran oss:
• Planlegge drift av Varegghallen
• Inngå festeavtale med Bergen kommune
• Avklare kommunal medvirkning i parkeringsanlegget
• Ivareta byggherreansvaret gjennom Varegghallen AS

Pågående prosesser
I forlengelse av nye personvernregler (GDPR) fra 2018, er det nedsatt en arbeidsgruppe med
representanter fra Fotball, Fleridrett og Allianse, for videre oppfølging.
Varegg har flere internettsider, herunder varegg.no, vareggfotball.no, vareggcup.no,
stolzen.no og i tillegg flere «SoMe»-sider. Disse bidrar til kommunikasjon innad og utad,
både generelt og til bestemte formål.
Det vurderes fornying av varegg.no, også tiltak for lagring og oppbevaring av gammelt stoff,
for å sikre at historien ikke går tapt.

Jubileumsbok – 75 års jubileum for Varegg – april 2022
Det er solgt ca. 300 eksemplar av jubileumsboken, hvorav 260 ble solgt før årsskiftet. Videre
har Varegg Fotball og Varegg Fleridrett i 2022 overtatt/kjøpt 150 eksemplar hver for
videresalg. Varegg Allianseidrettslag har fortsatt 100 eksemplar for salg. I tillegg selges
restopplag av Vareggbok fra 50 års jubileum.
Se: https://varegg.no/jubileumsb%C3%B8ker-fra-varegg-75-%C3%A5r-og-50-%C3%A5r

Medlemmer, kontingent og økonomi
Varegg er i dag et allianseidrettslag i positiv utvikling. Det var ved utgangen av 2021
registrert 1248 medlemmer i Varegg Allianseidrettslag, hvorav 226 er registrert som passive.
Av disse har 995 betalt kontingent, som er en økning på 29 medlemmer (fra 966 betalende
medlemmer i 2020). Det var 22 flere betalende medlemmer i Fleridrett, 7 færre betalende
medlemmer i Fotball og 14 flere passive betalende medlemmer.
En stor andel av våre medlemmer nedlegger et betydelig og svært viktig arbeide for klubben,
både som støttemedlemmer, dommere, trenere og tillitsvalgte.
Utover dette er svært mange engasjerte i idrettsgruppene og som bidrar til et høyt, sportslig
nivå og at Varegg oppleves som en attraktiv klubb for barn, unge og voksne.
Kontingentinnbetalingen også noe høyere i 2021 (kr. 927 753 sammenlignet med kr. 844 634
i 2020 – en økning på 9,8 prosent) .
Bingomidler
Vi har hatt en tilsvarende samarbeidsavtale om bingoinntekter i 2021 som tidligere år.
Bingoinntektene utgjorde kr. 50.325 (ned fra kr. 64.342 i 2020).

Oppsummering om regnskap for 2021

Fremlagt regnskap for Varegg Allianseidrettslag viser et negativt resultat på kr. 68 692,95 for
2021 som er reduksjon på kr. 356 988,06 sammenlignet med regnskapet for 2020. Dette
skyldes i hovedsak kostnader til forfatter og forlag for Vareggs jubileumsbok. Boken vil
generere noen inntekter i 2022, men ingen ytterligere kostnader. I tillegg skyldes det
negative resultatet tapte leieinntekter for 2021 som følge av koronatiltak, mens tilskudd for
bortfall av inntekter var betydelig lavere i 2021 enn i 2020. På grunn av at Varegghallen har
gått over i en ny fase, har Varegg Allianse kun hatt utgifter på kr. 30.841 til Varegghallen i
2021.
Økonomien i Allianseidrettslaget er god, og det er pr. 31.12.21 innestående kr. 2 537 035. Av
dette står kr. 99 886 på konto øremerket Varegghallen, og kr. 358 113 er avsatt på eget
vedlikeholdsfond for klubbens eiendommer. I tillegg kommer driftskonti tilhørende
arbeidsutvalget, Hytten og Badstuen.

Bergen, 23.03.2022

Styret i Varegg Allianseidrettslag

Årsberetning for Varegghytten 2021
Styret:

Leder Atle Eliassen, Kasserer/Booking ansv.Stig Hovland, Sekretær Geir Aksdal
Medlem: Eirin Eliassen, Christer Eliassen, Albart Tvedt, Atle Simonsen

Styremøter:

Det har i 2021 ikke vært avholdt ordinære styremøter, men styret har hatt
jevnlig telefon kontakt vedrørende økonomi, utleie, utbedringer og
vedlikehold

Økonomi:

Ref fremlagt regnskap
Etter søknad til Gubbelaget fikk Varegghytten kr 30 000,- til nytt gulv og
undervarme i kjellerstuen.

Utleie:

På grunn av Corona epidemi ble hytten også i 2021 mindre utleiet en ønsket.
Varegg Vel sin årlige tur ble arrangert og vellykket. Gubbelagets årlige tur ble
avlyst på grunn av liten påmelding.

Utbedringer: Det er nå lagt undervarme samt nytt laminat gulv i kjellerstuen samt lagt opp
til montering av ny TV . Dette tror vi skal gjøre kjellerstuen mer anvendelig og
øke hyttens utleie potensial på sikt.
Det er også installert nytt parabolanlegg og montert nytt Smart TV i stuen.

Det er også felt en del bjørketrær for å Varegg vel damenes ønske om
ettermiddags sol på den nye terrassen i vest. Dette ga også en anselig mengde
ved som er lagt til tørk.
Ellers er alt vanlig drift og vedlikehold utført etter vanlig god standard.
Konklusjon:

Hytten er i topp stand og klar til å motta et forhåpentlig økende utleie i 2022

Årsberetning for Badstuutvalget 2021
Styret har bestått av: Ove Mikkelsen formann, Rune Landsvik kasserer/sekretær,
Arvid Berge styremed., Mads Mjøs Andersen styremed., Marton Storstrand styremed.
Svanhild Vee (har møtt på styremøtene som ansvarlig for utleie)
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.
Da har vi tilbakelagt enda et år med korona som igjen har ført til redusert utleie av Badstuen
og derav mindre inntekter.
Inntekter på utleie av Badstuen i 2021 var på kr. 173.750,- (2020 kr 211.000.-) en nedgang på
kr. 35.250,-.
Selv om Badstuen også i 2021 har mottatt betydelige midler i offentlige støttetiltak/korona
støtte i 2021 fikk Badstuen et underskudd på kr. 45.460,-.
Det skyldes i hovedsak at vi har foretatt enn generell oppgradering av gang og sal i 1 etasje
med bl.a. nytt gulv m.m. som er utgiftsført med kr. 60.000,-.
Maling ble utført av Svanhild Vee og gulvet ble lagt på dugnad av styret.
Grunnet det grønne skiftet ble det innkjøpt ny elektrisk gressklipper og kantklipper. Det
gamle utstyret var utgått på dato.
Styret har samarbeidet godt.

