Årsmelding for Haugens venner 2018
2018 har vært et aktivt år for Haugens venner. Styrets hovedfokus i fjor var å øke aktiviteten
på Haugen igjennom å tilby overnatting via Airbnb.no med oppstart fra august 2018.
- Gamle senger i hovedhus er byttet ut med nye senger, foruten orginale senger som fikk ny
madrass. Samt innkjøp av dyner, puter, sengetøy og håndkle.
- Det er kjøpt inn ny komfyr, vaskemaskin, tørketrommel, micro, vannkoker og nytt service til
10 personer som kan brukes til overnatting. Da har man komplett til selskap og overnatting
separat fra hverandre.
- Bygdekvinnelaget sponset ny proff oppvaskmaskin som er montert på kjøkkenet.
- Det er bygd et skap på servicehuset som lager for utleieartikler.
- Haugens venner har fått Sandbæk skogsdrift til å hugge mye trær, for å åpne opp på Haugen.
Dette gjorde stedet mye mer åpent og gir store muligheter for videreutvikling, samt ga et
overskudd på ca. kr. 23000.
- Det er bygd ny trapp til offentlig toalett og bua ved Aslefetstua er rettet opp i bakkant.
-14. August åpnet vi opp for booking via Airbnb. Resultat av booking 2018 viser at ca. 80
personer har overnattet på Haugen i år.og ga en inntekt på ca. kr. 26000.
Anmeldelser fra disse er kjempepositive og flere vurderer å komme tilbake. Vi har hatt 3
flinke damer som har bistått utleien med å klargjøre senger og utvask. All ære til dem.
-Vi har satt opp info på turisttavla ved menighetshuset om mulighet for gratis telt og
bobilcamp på Haugen. Dette har gitt gode resultater og det har stadig vært bobil eller telt å se
på Haugen igjennom sensommeren.
-Flesberg røde kors leier Juvenes skole og uthuset for 1 år. De ønsker i utgangspunktet en
landtidsavtale og dette vil bli lagt frem som en sak for årsmøte 2019.
-Av arrangementer har vi hatt St.hans som tidligere år. Dette var i år en jubileumsutgave da
hovedhuset var 100 år i 2018. 4 stk fra Numedal spellemannslag spilte og sang.
Vi hadde også felles medlemsmøte med Flesberg bygdelag på Haugen. Der fikk vi også
fremlagt resultater fra gjestebud som Flesberg kommune gjennomførte i bygda gjennom
folkehelsekoordinator Frøydis Lislevatn. Haugen ble flittig nevnt i rapporten.
-Haugen har også blitt brukt av andre til arrangementer i 2018, Aketreff, Lågen gjeddefestival
og Håndarbeidskvelder. Samt at Barnehagen hadde base i hovedhuset i 2 uker i desember.
Moro å se at flere lokale vil bruke området.
-Det har vært et par dugnader på Haugen i år med godt oppmøte av flinke medlemmer og
øvrige bygdefolk. Det har vært klargjøring til utleie,rydding av kjerr ved badeplassen og
kjitting av vinduer.
-Haugens venner har i 2018 hatt 44 betalende medlemmer fordelt på enkelt og
hustandmedlemskap.
- Tildelt 2000 kr i Kulturmidler og 4000kr i prosjektmidler til underholdning på St. Hans.
- Styret -

