
 

Referat Årsmøtet Betaina bedehus 

Dag/dato/tid: Onsdag 11. mars 2021 kl. 1930 

Sted:     Bedehuset 

Tilstede: 19 stemmeberettigede 

 

Agenda 

1. Velkomst og bønn, Atle Havnerås 

a. Forslag til ordstyrer/møteleder 

b. Forslag til referent 

c. Forslag til underskrift av møteprotokollen,  2 stk  

d. Forslag til tellekorps 

2. Andakt Ove Haga 

3. Årsregnskapet for 2020, vedlegg 1 

4. Årsmeldingene 2020, vedlegg 2 

 

5. Valg av nytt styre: 

Styret 2020 i har bestått av: 
a. Leder: Atle Havnerås 
b. Sekretær: Arnt Helge Sandvik (går ut) 
c. Kasserer/nestleder: Jarl Rott 
d. Styremedlem: Velaug Selseng (går ut) 
e. Styremedlem: Sindre Slaattebræk 
f. Varamedlem: Halvor Lindal (går ut) 

 
6. Styrets forslag til endring av vedtekter etter kommentar om Stemmerett framsatt på  

årsmøtet i 2020, vedlegg 3 

 

7. Info om byggesaken; Johannes Søfteland 

 

8. Sak angående investering av varmepumper på bedehuset  

 

9. Valg av kasserer og revisor 

 

10. Eventuelt 

a. Oppdatering av websidene til bedehuset 

b. Takk til ledere av om-/utbygging av bedehuset 

Takk til avgående og nye styremedlemmer 

 



Referat 
1. Atle Havnerås ønsket velkommen og hadde åpningsbønn. 

a. Forslag til ordstyrer/møteleder: Atle Havnerås - godkjent 

b. Forslag til referent: O. Rott - godkjent 

c. 2 stk til å skrive under protokollen: Forslag: Einar Larsen og Edvard Helland  - 

godkjent 

d. Forslag til tellekorps: Oddbjørg Rott og Asbjørn Mæland – godkjent 

 

2. Andakt v/ Ove Haga 

Ingen fellessang pga Coronasituasjonen 

 

3. Årsregnskapet for 2020, vedlegg 1, gjennomgått av kasserer Jarl Rott 

Teksten Leie IMI Kirken på kr. 80.000 ble endret til Gave IMI kirken etter forslag fra 

Einar Larsen. 

Årsregnskapet be ellers godkjent med et årsunderskudd på kr. 856.249.  

 

4. Årsmeldingene 2020, vedlegg 2, gjennomgått av formann Atle Havnerås og godkjent. 

 

5. Valg av nytt styre 

Styret i 2020. 
Fortsetter: Atle Havnerås, Jarl Rott, Sindre Slaattebræk 
Disse går ut: Arnt Helge Sandvik (tar ikke gjenvalg), Velaug Selseng (tar 
gjenvalg), Halvor Lindal (vara for 1 år, tar ikke gjenvalg) 
 
Disse ble valgt inn til styret for 2021/2022: 
Frode Bru med 15 stemmer, Velaug Selseng med 12 stemmer og Harald Rørvik 
Valderhaug med 11 stemmer, sistnevnte blir varamedlem. 
 

6. Endring av vedtekter etter kommentar om stemmerett fra årsmøtet i 2020,  

vedlegg 3:  

Teksten i Paragrafene 2.1, 4.4 og 4.5 der vedtekten lød ”Haga og Storevarden 

skolekretser”, ble endret til ”skolekretsene i Tananger”.  

 

7. Info om Byggesaken: Johannes Søfteland 

Johannes orienterte om utbyggingen som nå på det nærmeste er ferdig og takket alle 

som har stilt opp på ca 750 dugnadstimer.  

Det som gjenstår og skal gjøres på dugnad, er:  

fliselegging av trapp ned i kjelleren, pussing av mur utvendig, bygging av bod ute til 

reservelager. 

Lys i plakatskap og over skiltet Betania skal utføres av Rasmussen Elektro. 

  

8. Sak angående investering av varmepumper på bedehuset  

Varmepumpe i møtesalen: tilbud fra Norsk Klimasenter er på kr. 55.000 eks 

mva. De anbefaler egentlig 4 stk varmepumper til en kostnad på kr.  105.000.   

Dette blir for kostbart å investere i på nåværende tidspunkt.  

Dagens varmesystem er oppgradert med bruk av Future home, en app som 



kan programmeres til hvordan huset brukes og styres av utleier av bedehuset. 

Dette har fungert tilfredsstillende så langt. Men det kan være at den ikke er 

skikkelig testet med tanke på redusert bruk i korona perioden. 

 

9. Valg av kasserer og revisor 

 

Jarl Rott ble gjenvalgt som kasserer og Ole Harald Myklebust som revisor. 

 

10. Eventuelt 

a. Oppdatering av websidene til bedehuset. Dette skal forsøkes gjort på beste 

måte slik at alle kan følge med på møtevirksomheten m.m. 

 

b. Atle rettet stor takk til Håvard Rott som stod for renoveringen av 

kjelleretasjen tidligere og til Johannes Søfteland som har stått for utvidelsen 

av hovedetasje og loft.  

Avgående styremedlemmer ble takket og nye styremedlemmer ble ønsket 

velkommen. 

 

Det ble skrevet fyldig referat på årsmøtet, men pga tekniske problemer med formannens 

laptop, gikk dette tapt. 

Nytt referat er forsøkt gjenskapt etter beste evne av referent og formann. 

 

April 2021 

Oddbjørg Rott 

referent 

 

 

 

…………………………………………………….    ……………………………………………….. 

Einar Larsen       Edvard Helland 

 

 

 

 

 


