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Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Sak 2  Årsmelding for bedehuset 
 
 Takk 
 

Mange personer har sin tjeneste på bedehuset. Vi er en stor organisasjon med aktiviteter 
gjennom hele uka. Dette krever mye og omfattende innsats. Når alt baseres på frivillig 
innsats sier det seg selv at dette krever mange villige hjerter.  

 
Styret vil også i starten på 2020 få takke alle ledere i lag, komiteer og organisasjoner som 
benytter bedehuset vårt. Vi vil også takke alle, små og store, som besøker bedehuset 
gjennom hele uka. 
 
En spesiell takk går denne gangen til byggekomiteen som jobber raskt og effektivt. De har 
kommet med gode innspill og sørget for at planene for nytt bedehus går fremover og er 
bedre enn noen gang. 
 
Takk til alle frivillige givere i forbindelse med nybygget! Uten dere kunne dette ikke bli 
realisert. Det er også rørende når barnelaget, bedehusforeningen, grautgjengen og ikke minst 
Klippen ønsker å støtte opp om nybygget vårt.            

 
Vi ber om Guds rike velsignelse over tjenesten og gavene.  
 
Våre ønsker er at alle husker på bedehusstyret og andre ledere på huset i sine bønner, slik at 
vi kan få drive etter Guds vilje. Be også for nybygget, at alt kan gå greit, og at bedehuset kan 
få være et redskap for alle til å bli kjent med Jesus! 

 
 

2a Innledning 
Bedehuset består av mange ulike organisasjoner, foreninger og lag. Styret har også i år valgt 
å konsentrere sin årsmelding omkring de områdene de selv er ansvarlige for.  
Vi oppfordrer alle organisasjoner og lag til å benytte nettsiden og andre fora til å informere 
om sin virksomhet. 

 
 

2b Bedehusstyret 
 
 
 Styrets sammensetning 2019:  
 Olaf A. Hansen (Formann) 
 Jan Rosberg (Nestformann) 
 Olav Andre Hansen (Kasserer) 
 Otto Koch (Sekretær) 
 Odd Jarle Hovden (Styremedlem) 
 Svein Magne Sjøen (Styremedlem) 
 Lene Kristin Østhus (Styremedlem) 
 Terje Knarvik (Styremedlem)  
 Miriam Rosberg (Styremedlem) 



 

 

 
Styret har hatt et veldig godt samarbeid også dette året. Det har vært rom for å ytre sine 
meninger og folk har vist gjensidig respekt for hverandre. De fleste som går ut av styret 
stiller til gjenvalg.  

 
 
 Styremøter 
 Styret har hatt 6 møter og behandlet 43 saker.  
 
 

2c Møter på bedehuset 
 
 Møtekalender 

Bedehusstyret har ansvaret for å legge inn møter og andre aktiviteter i kalenderen. 
Bedehusstyret koordinerer også forespørsler fra organisasjoner og andre som ønsker å 
arrangere møter på bedehuset. 

 
 Møteuker/helger 

Styret arrangerte i september møtehelg med Johnn Hardang, i samarbeid med Vea 

Bedehusforsamling 

 
 Bibellesing 

Bibellesing fungerer omtrent som ei bibelgruppe. Onsdag kl.1930 samles vi i salongene i 
bønnerommet, og starter gjerne med en sang. Deretter leser vi et kapittel fra bibelen, med 
påfølgende uformell samtale. Møtet avsluttes med ei bønnestund.  

 Per Langåker har hatt ansvar for fordeling av disse møtene. 
 
 Brødsbrytelse 

Det har vært brødsbrytelse de søndagene det ikke har vært andre møter.  
Det har ikke vært talere på disse samlingene, men de som ønsker det har deltatt med 
vitnesbyrd.  

  Per Langåker har hatt ansvar for fordeling av disse møtene. 
 
 Bedehusforening 
           Bedehusforeningen har sine samlinger siste onsdag i måneden.  
 Foreningen arrangerte også adventtreff  med basar.   
 
 Andre søndagsmøter/brukersamling 
 Det har vært møter på bedehuset hver søndag, hele året. 
 Vea Bedehusforsamling har ansvaret for møtene i partallsukene. 
 Andre organisasjoner har hatt møter i oddetallsukene. 
 Oddetallsukene fordeles på brukersamlingen som i år ble avholdt 16.oktober. 
 
 Felles arrangement 
 Bedehusstyret/VBF har vært medarrangør på følgende: 

 Sommerfest på Sørbø, sammen med Søndagsskolen og VKU. Flott vær og mye folk 
den dagen. 

 Bedehussang i Åkra kirke, sammen med Åkra og Sevland bedehus.  
 Godhet Vea, sammen med Klippen og Kirken 
 Vennefest i storhallen sammen med menigheter på vest Karmøy. 
 17.mai fest i storhallen sammen med Klippen 



 

 

 Storsamling med Egil Svartdahl 

 
2d Bygg og vedlikehold 
 

Bedehuset er gammelt og krever mye vedlikehold. Styret organiserer dette, med god hjelp 
fra andre frivillige. 

  Svein Rosberg har vært flaggheiser også i 2019. 
 Vi har startet med faste dugnader på huset, til lettere vedlikehold. Dette fungerer veldig bra. 
 

2e Informasjonskanaler 
 

Karmøynytt har blitt digitalt, vi sluttet derfor med annonsering der. Vi har sjekket kostnader 
for annonsering i Haugesunds Avis, men konkludert med at dette er for dyrt.  
 
Vea Bedehusforsamling  
Sender ut mail med kommende arrangementer og trykker det i folderen de deler ut på 
storsamlingene.  

 
 Betel-Nytt 

Betel-Nytt redaksjonen består av Oskar Jone Dahlset, Ingrid Brekkå Rosberg, Inger Marie 
Nilsen og Janne Hereid Rasmussen.  
Betel-Nytt trykkes i 1200 eksemplarer og deles ut i alle postkassene på Vea. Det produseres 
nå 2 utgaver pr år.  

 
 Facebook 
 Bedehuset har en aktiv Facebookgruppe med over 500 «følgere». Alle bedehusets egne 
            arrangementer blir annonsert her, i tillegg til aktuelle nyhetssaker. Vi opplever også at ulike 
            folk tar kontakt med oss med spørsmål og tilbakemeldinger på denne siden.  
 
 Nettsiden 

Møtekalender, nyheter, styresaker, dokumenter og kontaktpersoner for lag og organisasjoner 
publiseres på nettsiden. 
 
Infoskjermen Go 
En app som er basert på infoskjermen på bedehuset. Her ligger blant annet aktivitets-
kalenderen for kommende uke. (Kode: WYVUWA) 

 
2f Andre grupper underlagt bedehusstyret 
 Besøkstjenesten 
 Vaskegrupper 
 Dugnadsgjeng 
  

2g Søsken som er gått bort 
 I løpet av året har bedehuset stedt til hvile flere av våre nære og gode søsken. 
 Vi er takknemlige for det de var - og gjorde, både for enkeltmennesker og   
 bedehuset som sådan. 
 
 
 
 
 



 

 

ORIENTERINGER FRA ORGANISASJONER OG LAG I BEDEHUSET 
 
Organisasjonene og lagene i bedehuset har egne årsmøter som behandler deres årsmelding. Vi vil 
likevel oppfordre alle enhetene til å komme med en kort oppsummering av deres aktiviteter på 
årsmøtet. 
 
 

Sak 3  Årsregnskap 
 
 

 
 

 

Revidert og funnet i orden av Svein Rosberg 
 
 
 
 



 

 

 
Sak 4  Valg 
 
 
Årsmøtet skal velge 4 faste medlemmer og inntil 3 varamedlemmer 
 
Bedehusstyret har i 2019 bestått av: 
 
Olaf A. Hansen (Formann)   Tar gjenvalg 
Jan Rosberg (Nestformann)   Tar gjenvalg 
Olav Andre Hansen (Kasserer)  Ikke på valg 
Otto Koch (Sekretær)    Ikke på valg 
Odd Jarle Hovden (Styremedlem)  Går ut av styret 
Svein Magne Sjøen (Styremedlem)  Ikke på valg 
Lene Kristin Østhus (Styremedlem)  Tar gjenvalg 
Terje Knarvik (Styremedlem)   Ikke på valg 
Miriam Rosberg (Styremedlem)  Ikke på valg 
 
 
Takk til Odd Jarle for strålende innsats! 
 
Disse står på valg (i alfabetisk rekkefølge): 
 
Olaf A. Hansen 
Jan Rosberg 
Stig Andre Simonsen 
Lene Kristin Østhus 
 
Det åpnes for benkeforslag til andre kandidater. 
 
Avstemming skjer ved at det skrives fire navn på stemmeseddelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SAK 5  Statuttendringer 
 
5a STATUTTENDRING MED FORMÅL OM Å SIKRE AT VI SOM BRUKER 

BEDEHUSET EIER OG HAR KONTROLL PÅ BEDEHUSET 
 
Gjeldende §3 
 
§3. Alle som har sin tilhørighet på bedehuset i Veavågen, menn og kvinner som har fylt 18 
år, har stemmerett i saker som angår bedehuset, når det holdes generalforsamling. 
 
Forslag til endring av §3 
 
§3. Følgende har stemmerett i saker som angår bedehuset når det holdes generalforsamling: 
Menn og kvinner som har fylt 18 år og er betalende medlem i 2 påfølgende kalenderår i 
bedehusets medlemsregister eller Vea Bedehusforsamlings medlemsregister. 

 
5b STATUTTENDRING – Momskompensasjon 
 

Bakgrunn 
 
Styret anser det som sansynlig at bedehuset kan få momskompensasjon for drift 

 I 2019 hadde bedehuset utgifter på ca 370000kr. Ca 92000 av disse utgjorde da moms. 
 
For å søke om momskompensasjon kreves en vedtekt angående opphør av organisasjonen. 
Dette har ikke vi i våre statutter. Derfor foreslår styret en statuttendring. 
 
Forslag 
 
Følgende ny paragraf inkluderes i bedehusets statutter: 
 
§13. Oppløsning, sammenslutning og deling.  
Oppløsning av foreningen, Bedehuset Betel Vedavågen, kan bare behandles på ordinært 
årsmøte og i samsvar med bestemmelsene om statuttendring, jf. § 8.  
Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan 
velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. 
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle Vea 
Bedehusforsamling. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 
Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som 
oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige statuttendringer i tilknytning 
til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om statuttendring, jf. § 8. Styret skal i denne 
forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme 
over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens 
kreditorer. 

 
 

 
 
SAK 6  Endring av navn 
 



 

 

 Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen vedtar formell endring av navn fra «Bedehuset Betel Vedavågen» til 
«Vea Bedehus» 

 
 
 

SAK 7  Nytt bedehus på Sørbø 
 
7a Informasjon fra byggekomiteen 

 
7b Presentasjon av nye tegninger 

 
7c Gjennomgang av videre prosess 
 
(Det jobbes fremdeles med utarbeidelse av nye tegninger og estimering av kostnader. Denne 
saken vil bli endelig utformet basert på hvor godt underlag vi har før årsmøtet).  

 
 

SAK 8  Orienteringer og samtale 
 
8a Reviderte prosedyrer for seksuelle krenkelser 
 
8b Alle bedehusets brukere må gjøre seg kjent med brannvernsrutinene 
 
8c Bedehus driften er i endring. Vea Bedehusforsamling er godt etablert og bygging av nytt 

bedehus nærmer seg realisering. Bedehus ser at det fremover kan være hensiktsmessig med 
en endret driftsmodell ift. F.eks: styre(r), statutter, antall styremedlemmer, organisering av 
det helhetlige arbeidet, økonomi m.m. Bedehus styret ønsker innspill fra 
generalforsamlingen og bedehusets brukere på dette temaet. 

 
 
 
SAK 9  Eventuelt 
 


