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Vår Virksomhet
BKM Sandefjord er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet,
fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig
omsorg for barn og unges behov for trivsel og aktivitet, ble han på mange
måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Sandefjord og danner grunnlaget for et
aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.
Se mer om dette på www.brunstad.org
Menighetens begynnelse i Sandefjord, startet ved at noen venner som
hadde kommet i kontakt med J. O. Smith, samlet seg til husmøter i 1918.
Under krigen kjøpte vi vårt første lokale i Bjergata 47 – og siden har
det sakte men sikkert utviklet seg til en stor norsk lokalmenighet her i
Sandefjord.
Totalt var vi i 2012 536 medlemmer som er tilknyttet BKM Sandefjord. 117
av disse finner vi i aldersgruppen 13-20 år, mens 142 er i alderen 0-12 år.
Barne- og ungdomsarbeid har alltid hatt en sentral plass i vår virksomhet.
Det å oppleve mestringsglede og fellesskap i sorg og glede på ulike arenaer,
gir solide forutsetninger for samfunnsengasjement og et godt liv når man
vokser til. Ut fra en solid, åndelig plattform, legges det til rette for fellesskap
og glede innenfor de forskjellige aldersgruppene. Mye av vår virksomhet
foregår på kryss og tvers av generasjoner, og sikrer verdifull overføring av
verdier, holdninger og lærdom.
I denne årsrapport gir vi et nærmere innblikk i våre aktiviteter for barn,
ungdom, voksne og eldre gjennom 2012. Israel-turen for 123 ungdommer
gjennom 10 dager var en aktivitet som skilte seg særlig ut.
Ellers var året preget av oppbyggelsesmøter, fester og samlinger, mediearbeid, aktivitetskvelder, seniortreff, turer og dugnad med vedlikehold av
eiendommen vår. Menighetens utvikling tilsier at vi tenker mer langsiktig enn
tidligere, noe som gjorde at vi i fjor begynte fondssparing for fremtidige utvidelser, drift og vedlikehold. Dette omtaler vi nærmere lengre bak i denne
årsrapport.
Knøttetreff Åpen Barnehage og Løkka Barnehage er for øvrig 2 barnehager
med kapasitet på opp til totalt 110 barn.

Svein Kronstad,
forstander
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Åge Leth,
forstander
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Økonomi
2012 har båret preg av en skikkelig intensivering av våre
spareplaner. Faste bidrag, kollekter og gaver økte med mer
enn 4,5 millioner i forhold til 2011. Dette har gjort 2012 til
det beste året gjennom BKM Sandefjords historie hva inntekter og resultat angår.
I 2012 ble også installasjon av varmepumpe på «Tømmermannsløkka» fullført. Kostnader for energi var en stor post

på vårt driftsbudsjett. Investering til varmepumpe er derfor
noe som vil gi god gevinst for BKM Sandefjord. Gevinsten
av dette vil de neste syv årene gå med til å betale for denne
investeringen.

Balanse
Balanse - eiendeler

2012

2011

21 783 905

22 263 267

Annet inventar/utstyr og lignende

448 222

521 798

Aksjer

110 000

1 690 733

11 877 880

3 154 756

2 698 674

2 778 578

36 918 681

30 409 132

35 522

42 951

737 855

792 108

1 024 534

1 844 900

628 551

843 899

2 426 462

3 523 858

SUM EIENDELER

39 345 142

33 932 989

Fri egenkapital

23 359 655

18 343 169

SUM EGENKAPITAL

23 359 655

18 343 169

Pantelån

15 557 122

14 553 698

SUM LANGSIKTIG GJELD

15 557 122

14 553 698

363 165

807 046

65 200

229 076

428 365

1 036 122

39 345 142

33 932 989

Forsamlingslokale og andre eiendommer

Langsiktig banksparing
Andre langsiktige fordringer
Sum anleggsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Resultatregnskap
Inntekter

2012

2011

7 278 046

2 742 110

Kontingenter, fester/arrangementer

245 420

445 081

Dugnadsinntekter

129 217

139 863

Andre Inntekter

1 573 680

1 352 085

SUM inntekter

9 226 363

4 679 138

Faste bidrag, kollekter og gaver

2012

2011

Varekjøp, fester og arrangementer

Utgifter

-516 060

-562 593

Avskrivninger

-939 030

-883 353

Strøm, renhold, forsikring og komm.avgifter

-355 624

-399 089

Vedlikehold bygg og inventar

-240 196

-244 899

-21 306

-22 686

-1 073 581

-1 917 866

320 000

510 000

SUM DRIFTSKOSTNADER

-2 825 797

-3 520 486

DRIFTSRESULTAT

6 400 566

1 158 652

2012

2011

471 404

178 733

32 000

30 319

0

1 883 000

Annen rente og finanskostnad

-1 887 484

-732 700

RESULTAT AV FINANSPOSTER

-1 384 080

1 359 353

5 016 486

2 518 005

Kontorkostnad, telefon og porto
Annen driftskostnad
Andel felleskostnader belastet undergrupper

Totale inntekter
Annen renteinntekt
Renteinntekt lån datterselskap
Annen finansinntekt

ÅRETS RESULTAT
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Virksomhetsområder:
•

Møter og samlinger

•

Trosopplæring

•

Søndagsskole

•

Ungdomsarbeid

•

Mediearbeid

•

Seniortreff

Møter og samlinger
I 2012 hadde vi totalt 35 møter med oppbyggelse på agendaen.
Våre åpne møter er en viktig
kilde til åndelig oppbyggelse
og inspirasjon for medlemmene,
uavhengig av status, stilling og
tittel. Den motivasjon og fokus
våre møter gir i den enkeltes
hverdag, er av stor betydning.
Det er frihet til å delta på våre
møter med tale, vitnesbyrd,
bønn, sang og musikk, noe som
sikrer aktiv medvirkning fra
mange. Det gjennomsnittlige
deltakerantallet på våre søndagsmøter ligger nok på mellom 200-250 venner.

Når søndagsmøtene er avsluttet
åpnes alltid kaffebaren i vår
store vestibyle.
I tillegg til ordinære møter arangerte vi i fjor totalt 14 fester,
fordelt på bryllup, jubileer, motivasjonssamlinger og minnesamvær etter begravelse. På
slike fester er det gjennomsnittlig 300 gjester som deltar.

– Åndelig vekst og utvikling - ekte vennskap og omsorg, det er slik jeg
har lært vennene å kjenne, etter at jeg begynte å gå på møter der som
20 åring.
Dagfinn Høvik (48), far til 3 ungdommer
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søndagsskole

I 2012 ble det arrangert totalt 20
vanlige søndagsskoler.
Søndagsskolen er delt opp slik:
- Store barn 7-12 år: 85 barn. Ansvarlig: Stian Leth
- Små barn 4-6 år: 41 barn. Ansvarlig: Nathalie Evensen
12 sluttet på den store søndagsskolen i løpet av 2012, og 11
begynte på den lille søndagsskolen. 11 stk gikk over fra den
lille til den store søndagsskolen
De ordinære søndagsskolene består av sang og musikk, fortellinger og dramatisering av historier fra bibelen. I denne
virksomheten er det sentralt å formidle Guds ubetingede
kjærlighet til oss mennesker, hans tilgivende vesen og den
nestekjærlighet som Jesus så ofte taler om. Det blir ofte benyttet powerpoint-presentasjoner, flanelograf og iblant også
filmer for å illustrere budskapet. Av og til arrangerer vi også
et litt større pedagogisk aktivitetsopplegg, der barna blir gitt
forskjellige oppgaver og utfordringer knyttet til budskapet.
Søndagsskolen i Sandefjord var med å utarbeide nytt, felles
undervisning-opplegg med mer pedagogisk tilnærming.
I tillegg til de vanlige søndagsskolene ble det i fjor arrangert
17. mai-, juletrefest og en egen aktivitetsdag med besøk av
menighetene fra BKM Horten og BKM Sveits.

– Her møter jeg venner, hører mange spennende historier,
og synger masse.
Susanne Leth, 12 år
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U18 – Lystbetont felleskap
for de yngste ungdommene
For de yngste ungdommene som ikke kunne
delta på turopplegget til Israel på grunn av alder,
arrangerte vi i september 2012 en tur til Paris.
Denne 6-dagers turen med fly t/r Paris, hotellopphold, besøk i Disneyland og besøk av menigheten vår i Frankrike, ble gjennomført som en
felles motivasjons- og belønningstur for 25 av
årets «rekrutter» til ungdomsgruppa (13-14 år
gamle)
Belønningen ble gitt fordi disse ungdommene
i fellesskap, gjennomførte enklere oppgaver på
vårt aktivitetsenter gjennom året.

Arbeid som U18 deltar i:
- Betjening av kaffebar
- Servering under arrangementer/fester
- Vask etter arrangementer
- Diverse film- og fotooppdrag
- Snømåking
- Gressklipping
- Stabling av ved
- Diverse enklere driftsoppgaver

Det geniale med U18-prosjektet er først og
fremst dette at de unge gjennom samhold og
sosiale aktiviter får oppleve arbeidsglede og
skapertrang.
Ved å tilrettelegge for enklere interne oppgaver
slik det her er beskrevet, ser vi at de unge også
motiveres og forberedes for et fremtidig arbeidsliv,
noe mange fremtidige arbeidsgivere nok også vil
sette pris på.
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Trosopplæring
Trosopplæring skjer på mange arenear. I hjemmet, på søndagsskolen, på aktivitetsklubb og etter hvert som man blir tenåring på egne bibelundervisningskvelder. Hvert år arrangerer vi
slike bibelundervisningskurs for alle som fyller
15 år. I 2012 arrangerte vi totalt 14 slike kurskvelder for 16 ungdommer. Dette er en viktig
aldersgruppe som utfordres på etisk refleksjon,
til å tenke selvstendig og gjøre egne valg.
Bibelundervisningskurset avlsuttes på våren med
en høytidelig seremoni sammen med familie og
venner på vårt eget aktivitetssenter.
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Ungdomsarbeid
I 2012 ble det arrangert totalt
34 ungdomsmøter for ungdom i
alderen 13-36 år.
Disse møtene avholdes fredagskvelder, og avsluttes
som regel alltid med cafebar – hvor ungdommene
koser seg og har det trivelig sammen.
På disse treffene er evangelieforståelsen selve bærebjelken i alt som skjer. Også her er det åpne møter
med frie vitnesbyrd og taler, hvem som helst kan bidra.
De unge motiveres til å bry seg om andre, tenke selv
og gjøre egne, selvstendige valg. Ungdomstiden er på
alle måter mulighetenes tid, men rommer også farer
og vanskeligheter. Samholdet og vennskapet man opplever før, under og etter disse møtene, gir en god plattform for å møte hverdagens utfordringer

Israel-tur for ungdom
I 2012 ble det også – med egne ressurser, planlagt og
gjennomført, en 10-dagers tur til Israel for totalt 123
ungdommer.
Hele turopplegget ble grundig forberedt nesten ett år
i forveien. Alt var planlagt fra time til time gjennom alle
de 10 dagene, fra avgang Gardermoen til ankomst. Ungdommene ble delt inn i grupper – med egne faddere,
slik at de yngste ble ekstra godt ivaretatt

– Fellesskapet jeg får være en del av gir mening i
min hverdag, både ved alt jeg får være med på og
ved det jeg selv kan bidra med.
Martin Floor, 27 år

– Jeg tror dette er en tur som kommer til å
sitte friskt i minne hos alle sammen, lang
tid fremover.
Veronica Leth, 27 år

– Opplevelsen har vært med å samle
ungdommene i Sandefjord enda tettere
sammen. Ida gangsø, 20 år

– Man blir kjent med folk på en helt annen måte enn det
man har gjort tidligere. Jeg har fått se helt andre sider
hos de andre som jeg ikke visste om.
Andreas Evensen, 25 år
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– Her er det vi eldre som er i fokus. Det gjør godt å
bli vist litt oppmerksomhet når man selv ikke kan
være så aktiv lenger. Vi får alltid blomst når vi fyller
år, og ekstra god og hyggelig oppvartning, hver
gang.
Liv Kronstad (90)

Seniortreff

I 2012 var det om lag 40 seniorer som regelmessig møttes til formiddagstreff 1 gang hver mnd.

S

Seniortreffet har nærmest blitt en «institusjon» – med
sjeldent mye samfunn og trivsel, også for denne aldersgruppen.
Når man som senior har gått over i en ny fase i livet, er det
fortsatt viktig å inspirere til både mental, sosial og fysisk aktivitet, samt mellommenneskelig kontakt. En del eldre opplever
for eksempel at man ikke lenger blir så mye etterspurt som
før. Her åpner de månedlige seniortreffene en enestående
mulighet for mennesker i samme livsfase å utveksle tanker,
ideer og følelser.
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Her serveres det alltid varm middag, det holdes møter og
foredrag, det fremføres sanger, både allsang, solo og duett.
Noen ganger vises det film fra andre menigheter og andre
steder på jorda. Det avholdes loddsalg, og det deles ut blomster om noen har hatt bursdag.
Hvert år arrangeres det en større tur med egen buss og vår
egen bussjåfør. I fjor gikk denne turen til BKM Drammen på
deres nye sted Bolstad i Sande. Her møtte man gamle venner
og bekjente i samme alderstrinn fra henholdsvis Drammen,
Eiker, Tønsberg, Horten og Sandefjord.

– Samlingene er som et friskt pust inn i uka.
Anny M. Leth (89)

– Muligheten til å dyrke hobbyen din samtidig
som alle får glede av det er fantastisk.
Rune Gangsø, 17 år

Mediearbeid
Film, foto og web

I

2012 var det totalt 24 fotografer, reporterere og medarbeidere som jobbet med film. Her samarbeides det tett med
ansvarlige for lyd og lys ved produksjoner i salen, eller andre
større prosjekter.

filmkonkurransen i regi BrunstadTV. Konkurransen gikk ut på
å produsere én episode av en serie. Forsøksprogrammet ble
godt mottat, og vi er nå i gang med produksjonen der det
lages fire episoder i 2013.

Det er mediagruppen som leverer reportasjer til egen intranett-side for BKM Sandefjord. Media i Sandefjord har også
produsert flere bryllup, med overlevering av egen DVD til
brudeparet så de kan gjenoppleve den store dagen.

Filmteamet startet i slutten av 2012 egen månedlig filmavis.
Vi gjorde noen investeringer i 2010-2011, og hadde derfor et
godt grunnlag for å produsere i 2012 uten større
investeringer.

I tillegg har Mediegruppa i Sandefjord vært en solid bidragsyter til produksjon av TV-progragmmet «God Morgen, Brunstad!» på nyttårs-, påske- og sommerstevnet. Her har gruppen
bidratt med flere reportasjer som satelittsendes verden over.
Et forsøksprogram (pilot) ble produsert som en del av en

MUSIKALSK MANGFOLD

Vårt høykvaliteslydstudio er utstyrt med to opptaksrom, flere
instrumenter og teknisk opptaksutstyr. Dette er blitt møteplassen
for musikkentusiastene i BKM Sandefjord. I tillegg til å spille i band
som underholder på forskjellige interne arrangementer, blir det
også produsert musikk til arrangementer og CD’er for inntekt internt.

Musikerne underholder på TML’s arrangementer, gir ut CD og deltar
med musikk i flere genre på den årlige «Skjærgårdskonserten» på
Brunstad Konferansesenter i august hvert år.
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BKM Sandefjord OG Brunstad
De ordinære stevnene på Brunstad er definitivt de største og viktigste høydepunkter for alle lokalmenigheter. Mange mennesker fra hele verden bruker mye tid, penger og krefter på å komme til et enkelt stevne.

S

om en av de nærmeste lokalmenigheter til Brunstad,
har BKM Sandefjord siden Brunstad ble kjøpt i 1956
hatt et spesielt nært forhold til denne perlen ned mot
Vestfjorden. Veldig mange av medlemmene i Sandefjord har
tilbrakt store deler av somrene på Brunstad. I forbindelse
med stevnene på Brunstad (nyttår, påske, pinse, sommer og
høst), hadde menigheten i Sandefjord i 2012 ett særlig
ansvar for drift og betjening av følgende servicetjenester:
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- Restaurant Davidos.
- Strandkioskene.
- Klargjøring av boenheter.
- «God Morgen, Brunstad»-sendingene.
- Transportløsninger for utenlandske venner til/fra flyplass.
- Utlånsordning av headsett for simultan-oversetting.
- Bidratt til beredskapsstyrkene, brann, lege og vakt.

Stiftelsen Brunstad Konferansesenter har i sine utbyggingsplaner for Brunstad fått rammer til å etablere et omfattende
idretts- og aktivitetstilbud. Med tanke på det store behovet for
slike fasiliteter under Brunstad Christian Churchs stevner og
samlinger, samt potensialet for utnyttelse i vårt eget barneog ungdomsarbeid, ønsker BKM Sandefjord å være med på å
støtte etableringen av anlegget økonomisk. Vi har derfor, etter en avstemning blant medlemmene, lagt dette inn som en
del av vår innsamlingsaksjon for perioden fram mot år 2020.

ging, og vil sannsynligvis bli ferdigstilt i årene 2016 – 2020.
Idretts- og aktivitetsfasilitetene vil ligge vest for dagens konferanseområde. Området dekker omtrent 55 dekar og vil ha
egen tilkomst fra Brunstadveien. Det vil også etableres gode
gangstier fra konferanseområdet på Brunstad slik at det blir
lett å bevege seg mellom idrettsanlegget og konferansesenteret. Anlegget vil ligge vakkert til, med gode tilkomst- og
parkeringsmuligheter. Foruten tilbudene på selve anlegget
vil det også være tilknyttet et omfattende nettverk av stier
og løyper for jogging, sykling, turgåing m.m.

På idrettsanlegget framkommer det fra dialogen med Stiftelsen Brunstad Konferansesenter at både fotballbane, flerbrukshall, ishockeyhall og svømmeanlegg er under planleg-
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– Som senior i menigheten i Sandefjord er det med stor glede og takknemlighet at vi kan være med på dette prosjektet som kommer barna
og ungdommene våre til gode i fremtiden.
Jan Larsen, 70 år

Spareplaner for fremtidige
investeringer
F

inanskrisen som rammet verden i 2008 har gjort det
betydelig vanskeligere å finansiere prosjekter i den 3.
sektor som vi tilhører. Høsten 2010 ble det derfor satt i gang
en aksjon for å opprette et sparefond for BKM Sandefjord.
Ni år etter at Tømmermannsløkka, vårt menighetssenter, ble
innviet, hadde vi fremdeles ca. 10 millioner i gjeld. Vårt ønske
var å spare nok til at gjelden kunne betales og begynne å
bygge et fond for utvidelsen som det etter hvert ville være
behov for.
Vårt første uttalte mål ble at vi skulle samle inn 25 millioner
de neste fem år, fra 2011 til 2016.
Høsten 2011 ble det utviklet et dataverktøy til hjelp for langsiktig planlegging av lokalmenighetenes økonomi. Dette
verktøyet inneholdt en matematisk modell som laget en
prognose over utviklingen av antall medlemmer i BKM Sandefjord i et perspektiv frem til 2040.
Verktøyet beregnet også hvor mye areal vi ville ha behov for,
både når det gjaldt konferansefasiliteter og aktiviteter for
barn og unge.
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Deretter laget programmet et kostnadsoverslag over et fremtidig byggeprosjekt og satte opp en spareplan for å realisere
planene.
For BKM Sandefjord sin del ble det beregnet behov for et nytt
aktivitetssenter på 5700 m², med planlagt oppstart i 2021.
Deretter en utvidelse på 2600 m² av vårt konferansesenter
i 2026.
For å realisere dette vil BKM Sandefjord ha behov for å spare
75 millioner frem til 2026. I tillegg ønsker BKM Sandefjord å
gi en gave i størrelsesorden 25 millioner til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter i forbindelse med utvidelsen på Brunstad. Gaven er øremerket de planlagte aktivitetsområdene.
Totalt vil da BKM Sandefjord ha behov for å spare 100 millioner frem til 2026.
Status på innsamling til vårt fond pr. 01.01.2013 er 11,6 millioner. I tillegg til dette kommer 1 million som vi allerede har
gitt som gave til Stiftelsen.

Avstemming om spareplan og gave til
stiftelsen Brunstad Konferansesenter

I

forbindelse med den nye utbygging på Brunstad har representantskapet for BCC besluttet å gi en større gave til
Stiftelsen Brunstad Konferansesenter slik at idrettsfasiliteter
for fellesskapet kan bygges. Et slik forslag ble også forelagt
medlemmene med mulighet for å avgi sin anonyme stemme.
Alle over 15 år ble gitt anledning til å stemme.
1. Tilveksten i BKM Sandefjord gjør det nødvendig å spare til utvidelse av vårt menighetssenter. Det er nå utarbeidet en slik plan
for sparing frem til 2026 på totalt kr 100 mill.
Stiller du deg positiv til en slik plan?
TOT:
JA:
BLANKE:
NEI:

149
139
8
2

er inkludert i totalt spareplan på 100 millioner.)
Stiller du deg positiv til en slik gave?
TOT:
JA:
BLANKE:
NEI:

149
139
8
2

For øvrig (gjengitt fra refererat fra ekstra-ordinært årsmøte
25.11.12):
«I forbindelse med BKM Sandefjord sine langsiktige planer for
sin virksomhet ser styret behov for å komme i gang med langsiktig sparing. Dette for å kunne ha en solid økonomi når det i
fremtiden vil være behov for å utvide vårt senter. Forslaget til
spareplan ble forelagt medlemmene med mulighet for å avgi sin
anonyme stemme.»

2. Representantskapet for BCC har besluttet å gi en større gave
til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter for å muliggjøre utbygging av idrettsfasiliteter på Brunstad. For BKM Sandefjord betyr
dette en gave i størrelsesorden 25 millioner. (Disse 25 millioner
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STYRET
Styret for BKM Sandefjord består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Dette styret har ansvaret for forvaltning av BKM Sandefjords eiendommer og midler, til fremme av BKM Sandefjords virksomhet, og skal sørge for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten.
Styret har fullmakt til å disponere over eiendommene
og verdiene som eies, også ved salg eller pantsettelse.
For å ivareta den daglige driften av Tømmermannsløkka,
har styret etablert en driftskomite

Kjell Kronstad
( født 1970)
Helga ødegård
( født 1964)
Tove Evensen
( født 1963)
Barnehageassistent i
Løkka barnehage.
Styremedlem siden 2006.

Geir Gangsø
( født 1969)
Automasjonsingeniør
og daglig leder i
Gangsø Automasjon
siden 2008.
Styreleder siden 2006.

Pedagogisk leder
i Sandefjord åpen
barnehage siden 2010.
Eierrepresentant og
kontaktperson for
daglig leder av Løkka
barneahge og Knøttetreff.

Adm. dir i NLI Subsea
Service AS siden 2010.
Styremedlem siden 2009.

Åge Leth
( født 1957)
Selvstendig næringsdrivende - murmester
i 37 år.
Styremedlem siden 2007.

Styremedlem siden 2008.

David Evensen
( født 1958)
Energimontør i
Skagerat Nett i 37 år
Varamedlem siden 2007.

Alice Leth
( født 1965)
Hjelpepleier i Sandefjord Kommune siden
1984
Varamedlem siden 2007.

20

Brunstad Kristelige
Menighet i Sandefjord
Årsberetning 2012

Virksomhetens art og hvor den drives
BKM Sandefjord er en allmennyttig forening som arbeider
med forkynnelse av Bibelens lære, samt utstrakt barne- og
ungdomsarbeid. Virksomheten drives med utgangspunkt i
foreningens lokaler i Sandefjord kommune. For mer informasjon om virksomheten henvises til informasjonssider på
www.brunstad.org
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2012 for BKM Sandefjord er satt opp under
forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Utvikling, resultat og stilling
Årsregnskapet for 2012 viser et overskudd på kr. 5 016 485
som foreslås overført til annen fri egenkapital. Ved utgangen
av året utgjør foreningens egenkapital kr. 23 359 655 som
tilsvarer 59 prosent av foreningens eiendeler.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende
noter et rettvisende bilde av resultatet for 2012 og stillingen
per 31.12.12. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning ved bedømmelse av foreningens regnskap.
Arbeidsmiljø og likestilling
Foreningen har ingen ansatte. Arbeidet som utføres med
barn- og ungdom skjer på frivillig basis uten noen form for
godtgjørelse. Foreningen har innarbeidet en policy som tar
sikte på at det ikke forkommer forskjellsbehandling grunnet
kjønn. I styret er det for tiden innvalgt tre menn og to kvinner.
Ytre miljø
Foreningen driver ikke noen virksomhet som har negativ innvikning på det ytre miljø.
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barnehagen
L

økka barnehage åpnet i 2008 og holder til i underetasjen
på TML. Barnehagen har stor plass og flotte aktivitetsmuligheter både inne og ute. Uteområdet består av to store inngjerdede lekeplasser som byr på mange spennende utfordringer. I
tillegg til lekeplassene har vi fotballbane, sandvolleyballbane,
lavvo, grasslette og skog som en naturlig del av leken. Inne har
vi store lyse lokaler. I tillegg til de tre avdelingene våre har vi
gymsal. I tilknytning til garderoben har vi et datarom/bibliotek.
Løkka barnehage har ingen utvidet kristen formålsparagraf.

• Leke- og oppholdsareal er 394 m2
• Godkjent for 70 barn over 3 år
Avdelinger:
• Veslefrikk – småbarnsavdeling
• Tommeliten – mellomavdeling
• Askeladden - storbarns avdeling
• Åpningstid 07.15 - 17.00

Knøttetreff - Åpen Barnehage
Knøttetreff åpen barnehage er et tilbud for barn i alderen 0 – 6
år i følge med en voksen. Det er en god møteplass for foreldre og
barn. Her blir en kjent med mange nye barn og voksne som man
kan leke med og knytte vennskap til.
Alle som ønsker er velkomne til oss.  Løkka barnehage og Knøttetreff åpen barnehage holder til i samme lokaler, vegg i vegg. De
to barnehagene drives hver for seg, men med samme styrer.
Åpningstid: Torsdager fra 9.00 – 15.00
Barnehagen er godkjent for 40 barn.

Resultatregnskap
Inntekter

2011

2012

1 112 000

1 107 000

0

0

5 707 000

5 163 000

144 000

0

6 963 000

6 270 000

Personalkostnader

- 4 549 000

- 4 749 000

Husleie

- 1 167 000

- 1 167 000

Andre driftsutgifter

- 1 264 000

- 1 341 000

- 1 000

- 15 000

- 18 000

- 1 002 000

Foreldrebetaling
Statlig tilskudd
Kommunalt tilskudd
Investeringstilskudd
Sum inntekter

Finansposter
Resultat
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Kommentar fra daglig leder
Det er blitt svært krevende og lite
forutsigbart å drive barnehage som en
privat virksomhet. Fra Januar 2011
ble lovverket for offentlig tilskudd til
private barnehager endret (jmf bhg.
lov §14). Vi gikk over i det som ble kalt
rammefinansiering. Det vil si kommunen fikk ansvar for finansiering og
hver kommune regner ut egne satser på
bakgrunn av budsjett og regnskap for
sine egne barnehager.
I tillegg gis det kommunen mulighet
til å etterjustere satsene i løpet av
året dersom kommunen endrer bevilgningene til ordinær drift av egne
barnehager (jmf forskrift om likeverdig
behandling §8, 2. ledd). Det vil si at
finansielle betingelsene kan forandre
seg i løpet av kort tid. Det har gjort
det vanskelig å drive barnehagene
etter budsjett ,og det har resultert i et
etterslep med negativt årsresultat de
siste årene.
Vi har vært nødt til å tenke sparsommelig og de første områdene som

blir rammet er innkjøp av nye leker
og materiell, mindre bruk av vikarer
ved sykdom og vedlikehold. Både
Løkka barnehage og Knøttetreff åpen
barnehage er medlemmer av Forumet
for private barnehager i Sandefjord.
Forumet har jobbet iherdig for likeverdig behandling og klager på vedtakene
som er gjort på vegne av alle de private
barnehagene.
Vi håper og tror at tallene ser lysere
ut for budsjett og regnskap i 2013
og 2014. Og er motiverte for å stå på
for å lage en så god barnehage som
mulig for barn, foreldre og ansatte i
Løkka barnehage og Knøttetreff åpen
barnehage. Vi er på jobb for barna, og vi
ønsker at barna skal få gode opplevelser i hverdagen!   

Eileen Rove
Daglig leder
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Bilder fra året som gikk
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Foto: Jakob Leth, Birger Leth, Trine-Lise Leth, og shutterstock.com. Design: BRYT MEDIA

Besøkadresse: Bottenveien 5, 3241 Sandefjord.
Postadresse: Postboks 1301, 3205 Sandefjord.
Telefon: 33 44 84 40
org nr.: 981 366 069

