Verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelsen för Bergsbrunna Bygdegårdsförening avger följande verksamhetsberättelse
för år 2019 som var föreningens tionde verksamhetsår.
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Sammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda styrelsemöten.
Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 108 betalande medlemmar.
Arbetsgruppen för yttre och inre underhåll den s k torsdagsgruppen har under året bestått av sex
medlemmar som tillbringat upp till 100 timmar/person med ideellt arbete på Kamratgården.
Ekonomi
Med medlemsavgifter, hyresintäkter och bidrag från kommunen har föreningen under verksamhetsåret haft en synnerligen god ekonomi. Resultatet framgår av den ekonomiska berättelsen.
Bokningssystemet som infördes föregående år och som medförde att Bygdegårdsföreningen själva
ansvarar för att fakturera alla hyresgäster, även föreningar med s k markeringsavgifter, har även i
år fungerat mycket bra. Kassören skickar ut fakturorna en gång per kvartal.
Uthyrning
Kamratgården har under detta verksamhetsår varit uthyrd 4 428 timmar varav 629 timmar till
föreningar med sk markeringsavgift hos kommunen.
På dagtid har Danmarks Hembygdsförening hyrt stora salen och mötesrummet för att bedriva
studiecirklar. En företagare har hyrt mötesrummet en vecka i månaden för att bedriva nagelvård.
Stora salen har vid helger varit uthyrd för privata arrangemang för firande av 30 - 90 årsdagar,
barnkalas, namngivning, bröllop etc. Glädjande är att antalet bröllop och bröllopsfester har ökat.
Alla vardagskvällar och många lördagar och söndagar har stora salen och mötesrummet varit
uthyrd för olika föreningsaktiviteter som bordtennis, gammeldans, squaredans, linedans, m m.
Många olika föreningar har varit representerade som Uppsala Viking Squaredansers, Danmarks
IF, Danmarks hembygdsförening, Bergsbrunna Egnahemsförening, Friends in Line, Själglans,
SPF Linné, PRO, Sunnersta AIF, Neuroförbundet m fl. Wikmanska blecket och Västgöta
nationskör har hyrt en var sin helg för övningar med trivsam samvaro och övernattning.
Under december var stora salen uthyrd till olika företag för julfester. I mellandagarna hyrdes stora
salen ut till LAN-spelare.

Fastigheten
Torsdagsgruppen har under verksamhetsåret fortsatt att sköta det löpande yttre och inre
underhållet på Kamratgården.
Fukt som runnit ner i trossbotten under entrén har sanerats bort. Tillsammans med
Bygdegårdsdistriktets byggnadsansvarige har nu trossbotten besiktigats som torr och återställts.
Snörasskydd har monterats ovanför entréerna. Fortsatt dränering har genomförts vid norra gaveln.
Ett litet bord från Hammarskog har köpts in och ställts vid flaggstången. Gräsplanen vid
flaggstången är nu föreningens ”rökruta” då det är förbjudet att röka vid entrén.
En låda för sand har ställts vid infarten så att det går lätt att sanda för hyresgäster som tycker att
uppfarten är isig. Svårt att med ideella krafter hinna kolla och sanda när temperaturen växlar.
Årlig golvvård med maskinrengöring, inoljning och vaxning har genomförts i stora salen.
Dränering från takets norra sida har grävts ner och går nu till en stenkista.
Ett vägghängt skötbord har satts upp på stora toaletten och tre barnstolar finns nu tillgängliga.
Våra lokaler är nu bevakade av Securitas, ett brandlarm och inbrottslarm med kameror har
installerats.
En styrelsemedlem har genomgått utbildningen, säker föreningsgård och Kamratgården är därmed
certifierad föreningsgård.
Medlemsmöten
Julgransplundringen med nästan hundra medlemmar med barn och vänner som fikade, dansade,
festade på varmkorv och fiskdamm blev en succé.
I februari möttes 18 medlemmar för årsmöte.
Sista helgen i november firade föreningen sitt 10-årsjubileúm, Kamratgårdens 90-årsjubiléum och
bygdegårdsrörelsens 75-årsjubilém med en sedvanlig pubafton den femte i ordningen. Ett åttiotal
medlemmar skrattade mungiporna ur led åt Jacke Sjödins roliga kåserier.
Informationsmöte
I början av september bjöds representanter från alla föreningar, som permanent hyr Bygdegården,
in till ett informationsmöte. De fick bl a information om årets verksamheter. En allmän diskussion
om vad som är bra på gården och vad som kan bli bättre gav mycket tillbaka för framtida
planering.
Externa kontakter
Styrelsen har varit representerad vid kommungruppsträffar samt vid Bygdegårdsdistriktets
årsmöte. Delar av styrelsen deltog även i år vid distriktets trevliga julbord, den här gången i
Järlåsa Bygdegård.
Övrigt
Ingen ersättning har utgått till styrelsens eller torsdagsgruppens medlemmar. De har dock
tillsammans mid sina respektive blivit bjudna på en grillkväll på ”gården”.
Slutord
Styrelsen vill tacka alla hyresgäster och medlemmar för ett positivt samarbete. Styrelsen vill också
tacka torsdagsgruppen för det arbete och den tid de lagt ner under året samt Bygdegårdsdistriktet
för det stöd och den kunskap som ni tillför styrelsen.

