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Året som gikk. 

2016 var første året vi har hatt regulær drift av saunaen. Ut over dette har Badehusets Venner også 

arrangert dugnad og nyttårsbad. Noen gamle og nye tradisjoner med andre ord.  

 

Dugnad.  

Modena Lyngdal og Altaskifer donerte et stort parti skifer til badehusets venner i forbindelse med 

byggingen av saunaen. Dette var en svært generøs gave og v er svært takknemlige for dette bidraget 

som virkelig har forskjønnet området. Det var opprinnelig lagt skifer foran badehusets men den var 

så å si borte. Nå har vi fått restaurert området og tilbakeført det til sin fordums glans. Skiferen ble 

lagt i et samarbeid mellom frivillige dugnadssjeler og Farsund kommune. 

Nyttårsbad 

Tradisjonen tro ble det avholdt et jule – og nyttårsbad i 2016 også. Badehusets venner inviterte til 

felles sosial sammenkomst. 

 

Gave fra Sparebanken Sør  

Sparebanken Sør 

donerte 5000,- til 

Badehusets venner i 

januar.  Disse skal vi 

bruke til å bygge en 

lekker benk/solstol ved 

steinbrygga/stranda 

bak stupetårnet. 

 

 

Design av egne badehåndkle og julekampanje.  

Badehusets Venner inngikk et samarbeid med Libris Farsund. Vi fikk designet og produsert eksklusive 

badehåndkle som vi solgte sammen med adgangskort/koder til saunaen. Dette ble årets julegavetips 

fra oss. Det ble totalt kjøpt inn 210 håndklær, og Libris har tilbudt seg å finansiere dette innkjøpet. 

Betingelsen for finansieringer er at salget av de første håndklærne går til nettbetaling av innkjøp, og 

at Libris mottar en provisjon på Kr 50,- pr håndkle. 

 

I 2016 var det ikke solgt nok håndklær til å gi inntekt til badehuset, men pr April 2017 var 

håndkledene nedbetalt og starter å gi noen inntekter. 

Drift og brukere 

Geir Årnes har hatt ansvaret for medlemsregister, adgangskontroll og budsjett – og økonomistyring. 

Og han har gjort et fremragende stykke arbeid. Styret i Badehusets venner hadde vanskelig fått en 

bedre og sterkere ressurs enn han. 



Vi har solgt adgangskoder/brikker via Facebook, egen nettside og forhandlere (Blå Eik, Farsund 

Brygghus, Lotus Gym og Parken kaffebar)  

 

Ronny Vatland (styremedlem) har vært ansvarlig for Internkontroll. Han har sørget for at alle rutiner, 

regler og forpliktelser blir overholdt. Vi har inngått et samarbeid med Farsund kommune om rutiner 

for legionella kontroll. 

 

Økonomi og budsjett. 

 

 

Kommentarer til regnskapet. 

 

 



Bygging Sauna 

Det kom en siste faktura i 2016 på innlegging av vann, og etter denne faktura så blir totalkostnaden 

by bygging av saunaen på Kr 1.035.676 med total inntekter på Kr 865.601. En underdekning på Kr -

170 075 som nedbetales gjennom fremtidig sponsing og overskudd av drift på Sauna. 

 

Drift Sauna 

Driften av Sauna’en viser et overskudd i 2016 på Kr 32 060, og i tillegg så er det mottatt sponsing fra 

bedrifter på Kr 50.315. Her må vi spesielt takke Alcoa og dugnadsgjengen her som har gjort en 

kjempejobb på badehusets, og som også har gitt god støtte. 

 

Nedbetaling av leverandørgjeld 

Total leverandørgjeld pr. 31.12 var på 75.371, og det er inngått avtale med leverandører og 

kommunen om nedbetaling av gjeld etter hvert som økonomien tillater det. Må igjen takke 

leverandører for tålmodighet med oss. 


