
Årsmelding for Haugens venner 2019 

 

2019 har vært et aktivt år for Haugens venner. Styrets hovedfokus har i år som i fjor vært å 

øke aktiviteten på Haugen igjennom å tilby overnatting via Airbnb.no og lokale 

arrangementer. 

Inntekt av utleie og salg. Resultat av booking 2019 viser at ca. 101 personer har overnattet 

på Haugen i år, og ga en inntekt på ca. kr. 55770 ,- . 

Tilbakemeldingene er fortsatt positive. Vi har hatt 3 flinke damer som har bistått utleien med 

å klargjøre senger og utvask. All ære til dem. 

 

Takdugnad/oppgradert badeplass. 

I samarbeid med Flesberg bygdelag ble det gjennomført en stor dugnad første helg i mai. 

Vi byttet ut torvtaket på hovedhuset med nytt undertak. Det var ca. 6 maskiner i sving som 

totalforandret badeplassen og nærliggende området til flott sandstrand og stor åpen plen med 

ny volleyballbane og gruset båtutsettingsvei. Det var mange sambygdinger i sving og bidro 

positivt til en aktiv helg. 

 

Bobilcamp. Det har vært omkring 10 bobiler hver uke igjennom sommeren som har campet 

gratis på parkeringsplassen. De har holdt orden på området, kastet søppel og holdt toalett ren. 

Noen har etterlyst mulighet for å bruke servicehuset, kan dette løses mot betaling ( renhold?).  

Flesberg røde kors leide Juvenes skole og uthuset ut 2019. De har nå i januar flyttet inn på 

Samfunnshuset. Skolestua blir satt tilbake i ordinær stand igjen etter utleie. 

Egne arrangementer. Av arrangementer har vi hatt St.hansaften som tidligere år. Dette ble 

gjennomført i samarbeid med Flesberg bygdelag og ble en stor suksess med over 200 

besøkende. Innleid hoppeslott var nok en stor grunn til oppmøte av barnefamilier. 

Vi har også bidratt med kiosksalg til Barnas dag under Middelalderuka som ble holdt her. 

Dette var arrangement komiteen så fornøyd med at de har booket i 2020 også. 

 

Dugnad. Det har vært et par dugnader på Haugen i år med dårlig oppmøte av medlemmer og 

øvrige bygdefolk. Det har vært klargjøring til utleie, og plenklipping. Plenklipping er 

utfordrende da det blir større plenområdet.  

Medlemskap. Haugens venner har i 2019 hatt 38 betalende medlemmer fordelt på enkelt og 

hustandmedlemskap. Dette er en nedgang på 6 stk siden i fjor. 

Tilskudd/gave  

Tildelt 5000 kr i Kulturmidler fra Flesberg kommune 

15 000 kr i tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune til oppgradering av vinduer i hovedhuset. 

(ikke utbedret og beløp ikke utbetalt).  

Gitt 30 000 kr i gave fra Flesberg Idrettslag øremerket nytt hovedtak på hovedhuset. 

Innvilget 50 000 kr fra Flesberg kommune til nytt hovedtak på hovedhuset. 

Ellers har bygdefolk og hyttefolk brukt Haugen mer i 2019 enn tidligere og har gitt mye 

positiv tilbakemelding over utviklingen på Haugen. 

- Styret - 



 

 

 

 


