
Årsmelding brakkekomiteen 2018 
 
Brakkekomiteen har i 2018 bestått av 4 medlemmer:  
 
Eyvind Grinnen, vaktmester  
Rune Leraand , vaktmester  
Gunn Merethe Thomassen, utleie  
Nina Troseth, utleie  
 
Brakkekomiteen har ikke hatt noen møter i 2018.  
 
Teknisk status: 
Brakka har ikke hatt noen tekniske oppgraderinger innendørs eller utendørs i 2018. 
 
Det mangler fortsatt ny pram foran hovedinngang og trapp for nødutgang. Begge 
disse vil bli ordnet i 2019, forutsatt at det settes av midler i budsjett til å handle inn 
nødvendig material. 
 
Brakkekomiteen ser behov for oppgradering av gulv i salen, og det bør settes av 
midler til utskifting. Dagens gulv er utslitt, har hull, og er svært vanskelig å holde rent. 
 
Det samme gjelder gulvet på kjøkken. 
 
Kjøleaggregat på kjøkken må byttes, da det gamle er ustabilt og reparert flere ganger. 
Det må settes av midler i budsjett for å få til dette.  
 
Ventilasjon i kjeller har provisorisk styring, og mangler permanent løsning. Det vil bli løst 
i 2019. 
 

Utleie av Brakka 2018: 
Fast bruk av Brakka: Allidretten tirsdager og torsdager, fra september også Taekwondo 
mandager og torsdager. 
Hel helgeleie: 9 stk (konfirmasjoner, dåp, navnefest, andre store arrangement) 
Annen helgeleie: 6 stk (leie fredag-lørdag el. lørdag-søndag) 
Ettermiddag ukedag: 8 stk (barnebursdager, møter, leie av kjellerstua o.l.) 
 
Vedr vasking i brakka: 
Dersom leietakere av brakka ikke ønsker å vaske selv, er det mulig å leie inn lokal 
vaskehjelp for fast oppdrag og fast pris. Det kan eventuelt tilbys som et alternativ til å 
vaske selv.  
 
Det bør gjennomgås rutiner for vasking for faste leietakere slik at det settes opp en 
plan for hvem som er ansvarlig for å vaske hver sin uke, (f.eks kan Taekwondo og 



allidretten vaske annenhver torsdag) slik at det er rent til helgeutleie.  
 
Det vil bli utarbeidet nye utleieregler, inkl rutiner for rydding og vasking. 
 
 
Eventuelt: Med hensyn til adgang og bruk av brakka for medlemmene av 
brakkekomiteen, ville det vært en fordel med egne brikker/nøkler til trimrommet. Dette 
for enkel adgang til teknisk rom.  
 
Valg:  
Eyvind Grinnen fortsetter som vaktmester  
Rune Leraand er med videre på forefallende vedlikehold  
Gunn Merethe Thomassen trer av.  
Nina Troseth fortsetter med styring av utleie…? 
 
Vi trenger noen flere som kan bidra i komiteen med både vedlikehold og utleie.  


