
Årsberetning bridgehuset 2021 

 

2021 ble nok et turbulent år for bridgehuset med mye nedstenging og lite utleie. Vil rette en 

stor takk til Inger Hjellemarken som tok på seg å vaske Bridgehuset gratis i 2021. Retter også 

en stor takk til Byåsen Bridgeklubb. De hadde igjen noen få kroner på bok og skulle legge ned 

klubben. De kronene ønsket de å donere til Bridgehuset. Vi takker og bukker. 

 

Husstyret har bestått av: 

Kjell Ove Helmersen (leder)  

Per Heide (styremedlem) 

SveinTømmerdal (styremedlem) 

Torbjørn Myklestad (varamedlem) 

Husstyret har kun avholdt et møte pga. covid-19 i 2021, ellers har saker blitt avklart på epost 

og telefon. Kjell har stått for drift av huset, og Svein har utført nødvendige praktiske tiltak. 

Totalt var driftsinntektene i 2021 kr 182.252,27 mot kr 172.644,59 i 2020.   

At bordleie er redusert fra kr 67.880 i 2020 til kr 51.770 i 2021, skyldes i hovedsak redusert 

aktivitet pga. koronapandemien. Annen utleie er redusert fra kr 17.900 i 2020 til kr 7.000 i 

2021. 

MVAkompensasjonen var kr 34.673 i 2021. Kretsstyret vedtok at Bridgehuset skulle få all 

MVAkompensasjon i år. Tidligere har den blitt fordelt forholdsmessig mellom krets, hus og 

kort basert på fjorårets regnskapstall. I 2020 var husets andel kr 10.199,59. 

Hovedårsaken til at vi  har greid å øke det totale inntektsnivået fra kr 172.644,59 i 2020 til kr 

182.252,27 i 2021 er at vi har mottatt koronarelatert støtte fra staten på kr 75.971. Totalt 

mottok huset kr 119.482,27 i diverse støtte i 2021 (kr 60.504,59 i 2020) 

Driftskostnadene er redusert fra kr 235.148,52 (2020)  til kr 135.079,70 (2021). Dette skyldes 

i hovedsak (tall fra 2020 i parentes): 

1)  Reduserte utgifter til renhold kr 1.362 (kr 21.795). Betaler kun for P og km nå.  

2)  Kommunale avgifter 11.074 (kr 23.550) og renovasjon kr 15.331,50 (kr 19.088,50).  

  Forklares med at regnskapet føres etter kontantprinsippet.  

3)  Innkjøp til kiosken kr 0 (kr 25.931,86) og honorar kr 0 (kr 10.000) pga endring i avtale

 med husets leder. 

4)  Annen kostnad kr 15.219,55 (47.023). Mindre utgifter til vedlikehold i 2021.  

Resultatet i 2021 ble et overskudd på kr 47.610,57 (underskudd kr 62.048,09). 

Husstyret har vedtatt husets regnskap for 2021 forutsatt revisors anbefaling. 

 

Trondheim 1. mars 2022 

Kjell Ove Helmersen  

/sign/ 
Leder av Bridgehuset 


