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Medlemmer:

Klubben har (pr. 31.12.2019) 38 betalende medlemmer, hvorav 5 er støttemedlemmer.
Frammøte på medlemsmøtene ligger på mellom 18 og 25. Det var en liten nedgang i første
halvår fra 2018 og en høst på samme nivå som 2018. Det må vi si oss fornøyde med.
Samhold og sosialt samvær bør fortsatt være viktig prinsipper i klubben vår.
Styret oppfordrer medlemmene til å prioritere medlemsmøtene, og andre arrangementer i
klubbens regi. Nye medlemmer er på vei inn.
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Medlemsmøter/arrangementer:

Vi har avholdt 9 styremøter og 9 medlemsmøter med variert program. I tillegg har vi hatt
dugnad og arrangementer samt årsmøte:
30. januar
10. februar
27. februar
12. mars

Årsmøte.
Årsfest på Grand Hotel.
Medlemstur til Aass Bryggeri i Drammen.
Styremøte.

28. aug.
25. sept.
30. okt.

Medlemsmøte på Grand Hotell.
Oddane fort
Medlemsmøte Grand Hotel.
Finn Erik Røed holdt foredrag om Grandkvartalet.
Innkjøring av benker.
Medlemsmøte Grand Hotel.
Andreas Gilhus orienterte om Bølgen og Sanden.
Julebord for enslige" asylsøkere."
Guttas kveld på Hotel Wassilioff..
Juleball for unge, enslige innvandrere.
Besøk hos «Elisabeths Jul» med barnevernsbarn.

27. mars
23. april
24. april
29. april
14. mai
29. mai
12. juni
29. juni
27. juli

6. nov.
27. nov
4. desember.
11. des
13.des
14. des

Medlemsmøte med bowling på "Mester`n".
Styremøte.
Medlemsmøte Grand Hotell.
Utkjøring av benker.
Styremøte
Medlemsmøte på Grand Hotell.
Fokus Games på Vikerøya.
Allsang på Bøkker`n.
Allsang på Bøkker`n.

Årets medlemsmøter ble gjennomført etter planen og vi gir ros til IPA for et godt og variert
program. Våre arrangementer ellers er preget av meget god dugnadsinnsats fra
medlemmene. Også våre damer fortjener en stor takk. Nye ankommende medlemmer tok
oppfordringen og stille med sine respektive under arrangementene på Bøkker`n.
Godt gjennomført.

Prosjekter:
Fokusbenkene er fortsatt klubbens hovedinntektskilde.
Det er solgt sponsorskilt totalt for kr.159.000,-.
Dette er en nedgang på ca. 10 % fra rekord året 2018.
En stor takk til alle sponsorselgere!
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Vedlikeholds-/ malergjengen, som vanlig bestående av Ronny, Bjørn og Bård har gjort en
meget god innsats igjen, slik at benkene var i skikkelig stand da ble satt ut på våren.
Det tar 5 – 7 dagers arbeid for gutta. Stor takk til dere.

Bøkkerfjellet/Allsangene:

Det er utført dugnad med klipping, rydding og pynting på området og noen reparasjoner på
Bøkkerfjellet.
Årets allsanger ble gjennomført etter mønster fra tidligere år. Begge arrangementet med
godt besøk og fint overskudd.
Per Arne, Gunnar N. og deres «stab» har utviklet et meget effektivt system for rigging av telt,
«kjøkken», stoler og bord. Lasse M og hans medhjelpere sørger for at scenen blir skikkelig
satt opp og bygget ned. Allsangen er avgjort en av årets høydepunkter for klubben!
Arrangementene i år innbrakte kr. 43.849. Dette er vi godt fornøyd med selv om dette var
litt under fjorårets resultat.
Vi takker alle medlemmene som bidro med dugnad, og en spesiell takk rettes igjen til
Per Arne, Gunnar N, og ikke minst til Lasse for hans innsats i alle år på Bøkker`n.
FOKUS hederspris:
Hederspris 2x kr.10.000,- i 2019 ble tildelt:
Per Thorstensen og Hilde Lindhjem Borgir for sin innsats på Tollerodden.
Totalt har Fokus Larvik delt ut kr.231.547,- i 2019.
Totalt for 14 år kr.2.104.906,-.
Det fremheves spesielt «Fokus Fondet» som ble bevilget med kr 50.000,- til Familiekontoret i
kommunen, hvor spesielt trengende får tildelt beløp og/eller hjelp gjennom helsesøstrene.
Vi takker Gunnar N for ide og gjennomføring.
Vi takker igjen Alf L for en fremragende innsats for alltid god oversikt og for alle
transaksjoner, sjekker, kjøp, regnskap og årsregnskap for 2019.
Vi takker revisor Jan Erik Johannessen for god jobb i år igjen.

Andre inntekter:

* Grasrotandelen innbrakte i 2019 kr.4.734,-.

Fokus Larvik økonomi pr. 31.12.2019.
Klubbens økonomi er god. Utgiftene ble kr.11.039,- høyere enn budsjettert.
Dette er godt beregnet med en utgiftsside på kr.300.289,-.
Saldo bank pr. 31.12.2019 er kr.104.659,-.
Inntektene ble som forespeilet, ikke på 2018 nivå.
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Differansen er på kr.97.540,-.
Dette grunnes gave fra nedleggelsen av Velstelt Larvik med bidrag på kr.50.000,- og noe
lavere inntekter fra benkesponsorsalget.
Differansen var forventet og forankret ved inngangen av 2019.

Anbefalte føringer fra styret i 2020.
*Grunnet redusert inntekt, og dermed også egenkapital fra sist år, ser styret
nødvendigheten av å prioritere større fokus på inntekts-siden i 2020.
*Vi medlemmer trenger nærmere oppfølging før og under gjennomføringen av
benkesponsorsalg, for å sikre god inntekt.
*Det er i 2020 bestemt at vi igjen skal gjennomføre et båt-lotteri.
Her er vi avhengig at båtkomiteen balanserer kostnader med stipulerte inntekter og
ressurser. Avklaring av vår faste stand i Leiren i Stavern for salg av lodder i Påsken må
avklares tidligst mulig.
*Det kalkuleres også med et hyggelig overskudd for Allsang på Bøkker`n i 2020.

Ved årets slutt:

Styret takker for et nytt, godt år for klubben, og for gode prosjekter i år igjen!
Vi har også i år oppnådd meget god pressedekning for flere av våre
prosjekter/arrangementer, og vi får stadig tilbakemeldinger om vårt gode omdømme i
lokalsamfunnet. Presseansvarlig Kjell Johnny Eftedal takkes for god kontakt med media.
Presidenten benytter anledningen til å takke styret for et meget godt samarbeid og
president og styret sender en stor takk til Komiteene og medlemmene for deres aktive og
gode engasjement det siste året!

For styret:
Steinar Kaldhussæter.
Avtroppende sekretær.
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