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Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

• Generalforsamlingen godkjente innkalling og saksliste. 

 

Sak 2  Årsmelding for bedehuset 
 

2020 har vært et spesielt år for oss alle. I mars opplevde vi at COVID-19 pandemien snudde verden 
på hodet og samfunn etter samfunn stengte ned. Vi i bedehusstyret ønsker å takke alle bedehusets 

brukere for at smittevernprosedyrer og -rutiner har blitt fulgt. Spesielt ønsker vi å takke Vea 
Bedehusforsamling og hver enkelt som har bidratt i produksjonen av digitale søndagsmøter med 
innhold for alle aldersgrupper.  

 
Når vi opplever usikkerhet rundt oss er det utrolig viktig og godt med noen faste holdepunkter. 

Møtene har gitt oss det gode og livsnødvendige budskapet vi trenger, vi har hørt fantastisk lovsang 
og vi har fått se kjente og kjære ansikter på skjermen hjemme i stua vår. Tusen, tusen takk!  
 

Byggekomiteen jobber utrettelig med planene for nytt bedehus på Sørbø. Prosessen går fremover 
selv om det tar lenger tid enn forventet med godkjenning av teknisk plan for området. 

Bedehusstyret har jobbet med å planlegge organisering av selve byggefasen og det har nå blitt satt 
ned en prosjektgruppe som vil være ansvarlig for oppfølging av byggeprosessen. Prosjektgruppen 
består av prosjektleder Arnt Helge Fidjeland, nestleder Geir Steinnes og økonomiansvarlig Janne 

Hereid Rasmussen.  
 

Det er også satt ned en rekke fagkomiteer som skal sørge for at vi har den rette kompetansen med 
oss i prosjektet. Fagkomiteene er involvert i byggekomiteens arbeid og vil støtte 
prosjektledergruppen videre når byggingen starter. Prosjektgruppen vil nå jobbe sammen med 

byggekomiteen i sluttfasen av planleggingen og innhenting av pristilbud. Ferdigprosjektert bedehus 
og totalkostnad for prosjektet vil deretter bli lagt frem for godkjenning av generalforsamlingen så 

fort dette er klart.  
 
Tusen takk til byggekomite, prosjektgruppen og alle involverte i fagkomiteene for at dere sier JA til 

å investere verdifull tid og energi i prosjektet vårt!  
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

2a Bedehusstyret 
 

 

 Styrets sammensetning 2020:  

 Olaf A. Hansen (Formann) 
 Jan Rosberg (Nestformann) 
 Olav Andre Hansen (Kasserer) 

 Otto Koch (Sekretær) 
 Stig Andre Simonsen (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.  

 

 Styremøter 
 Styret har behandlet 57 saker i året som gikk.  
 

 

2b 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. 

 
 Møter 

Store deler av året har vært preget av COVID-19 restriksjoner og begrensninger på møter, 
samlinger og arrangementer. 
 

Utover digitale samlinger har det i perioder vært arrangert Bibellesing på onsdager, 
brødsbrytelse, samlinger i bedehusforeningen og enkelte møter i henhold til retningslinjer på 

det aktuelle tidspunkt.  
  
 Brukersamling 

 Vea Bedehusforsamling har ansvaret for møtene i partallsukene. 
 Andre organisasjoner står fritt til å avholde møter i oddetallsukene. 

 Oddetallsukene fordeles på brukersamlingen som i år ble avholdt 30.november. 
 

 Felles arrangement 

På grunn av Covid-19 situasjonen, har vi ikke hatt noen fellesarrangement med de andre 
menighetene i fjor, bortsett fra Godhet Vea  

 
 
 

 



 

 

 
2c 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 2020. 
Vi har startet med faste dugnad-uker på huset, til lettere vedlikehold. Dette fungerer veldig 

bra. 
 

2d Informasjonskanaler 
 

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 
 

 

 

 

 

ORIENTERINGER FRA ORGANISASJONER OG LAG I BEDEHUSET  

 
Organisasjonene og lagene i bedehuset har egne årsmøter som behandler deres årsmelding. Vi vil 
likevel oppfordre alle til å komme med en kort oppsummering av deres aktiviteter på årsmøtet. 

 

• Organisasjoner og lag i bedehuset informerte om møter og arrangement som ble 
gjennomført i året som gikk. Noe ble ikke gjennomført pga covid-19 restriksjoner. 

• VBF v/Gunnhild Koch. VKU og Søndagsskolen er nå en del av VBF. 



 

 

• BBIF og Samemisjon v/Arve M. Abelsen 

• NLM misjonslag v/Egil Svela 

• Søndagsskolen v/Svein Erik Lindeflaten 

• Yngres v/Einar Rasmussen 
 
 

 

 

Sak 3  Årsregnskap 

 
 

 
 

 

Revidert og funnet i orden av Svein Rosberg 
 

• Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet. 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 4  Valg 

 
 
Årsmøtet skal velge 5 faste medlemmer og inntil 3 varamedlemmer 
 

Bedehusstyret har i 2020 bestått av: 
 

Olaf A. Hansen (Formann)    Ikke på valg 
Jan Rosberg (Nestformann)   Ikke på valg 
Olav Andre Hansen (Kasserer)   Tar gjenvalg 

Otto Koch (Sekretær)    Går ut av styret 
Stig Andre Simonsen (Styremedlem) Ikke på valg 

Svein Magne Sjøen (Styremedlem)  Tar gjenvalg 
Lene Kristin Østhus (Styremedlem)  Ikke på valg 
Terje Knarvik (Styremedlem)   Går ut av styret 

Miriam Rosberg (Styremedlem)  Går ut av styret 
 

 
Takk til Otto, Terje og Miriam for strålende innsats i styret! 
 

Disse står på valg (i alfabetisk rekkefølge): 
 

Olav Andre Hansen 
Kari Nes Jakobsen 
Svein Magne Sjøen 

Tove Kristin Sjøen 
Trond Sund 

 
Det åpnes for benkeforslag til andre kandidater. 
 

Avstemming skjer ved at det skrives fem navn på stemmeseddelen. 

 
• Ingen benkeforslag. Følgende nye styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon: 

 
1. Olav Andre Hansen 
2. Kari Nes Jakobsen 

3. Svein Magne Sjøen 
4. Tove Kristin Sjøen 
5. Trond Sund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK 5  Statuttendringer (Andregangs avstemming) 

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

BEDEHUSET EIER OG HAR KONTROLL PÅ BEDEHUSET 

 
 Gjeldende §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. 
 

Endring av §3 fremlegges for andregangsavstemning: 

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 bedehusets medlemsregister 

eller Vea Bedehusforsamlings medlemsregister. Nye medlemmer må være innmeldt og ha 
betalt kontingent minimum 6 måneder før generalforsamling. 

 

• Andregangsavstemming for statuttendring angående eierskap og kontroll på   
bedehuset ble vedtatt med over 2/3 dels flertall.  

• Det ble diskutert hva dette betyr i forhold til ekstraordinær generalforsamling om 
bygging av nytt bedehus som etter all sannsynlighet vil avholdes i løpet av få 

måneder. Generalforsamlingen kom frem til at det ikke vil være krav om å være 
innmeldt medlem i bedehusets medlemsregister eller Vea Bedehusforsamlings 

medlemsregister og ha betalt kontingent minimum 6 månder før denne 
ekstraordinære generalforsamlingen ettersom dette skjer kort tid etter årsmøtet 
2020. 

• Det ble oppfordret til at de som ikke er medlem i Vea Bedehusforsamling melder seg 
inn som medlem i bedehuset så raskt som muligslik at de har stemmerett ved neste 

ordinære generalforsamling. 

• Styret vil fortsette å informere om dette i bedehusets informasjonskanaler. 
 

 

5b STATUTTENDRING – Momskompensasjon (Andregangs avstemming) 

 

Bakgrunn 

 
Styret anser det som sannsynlig at bedehuset kan få momskompensasjon for drift 

 I 2020 hadde bedehuset driftsutgifter på ca 240000kr. Ca 60000 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 ble det framlagt en statuttendring som ble vedtatt 
første gang på årsmøtet 2019. 

 
NB! Navnet på foreningen er endret i henhold til navnet som ble vedtatt på 
generalforsamlingen 2019. 

 
 

 
Forslag 

 

Ny §13 fremlegges for andregangsavstemning: 

 

§13 Oppløsning, sammenslutning og deling.  



 

 

Oppløsning av foreningen, Vea Bedehus Betel, 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. 
 

• Andregangsavstemming for innføring av ny paragraf 13 i statuttene ble vedtatt med 
godt over 2/3 flertall. 

 

 

SAK 6  Forvalting av testamentarisk gave 
 

 Mandius Mandiussen døde 25.12.2020. Han testamenterte det han etterlot seg til bedehuset. 
Unntak: Sjøhus som han solgte for noen år siden og båt/teiner som han etterlot seg til 

slektninger. 
Advokat Hans-Jakob Reinlund Sæther er testamentfullbyrder. Styret har jobbet sammen 
med ham i forhold til overtakelsen av boet. 

 
Den testamentariske gaven består av: 

• Eiendommen Austre Veaveg 126, Gardsnummer 5, bruksnummer 240. Ca 1,25 mål 
tomt med hus og garasje. 

• Bil. Toyota Yaris 

• Inventar i hus og garasje 

• Ca 250 000 kr 
  

Styret har akseptert tilbud fra eier av sjøhus om overtakelse av fiskeredskaper og verktøy for 

kr 5000. Eiendelene i sjøhuset ble vurdert og det ble ansett som usannsynlig å selge disse for 
en høyere sum. 

Styret har latt slektninger overta papirer, albumer, bilder etc. som kan ha affeksjonsverdi for 
dem. 
Styret har ryddet hus og klargjort for salg av hus samt eiendeler. 

 
Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret mandat til å selge eiendommen Austre Veaveg 126, bil og inventar i hus 
og garasje. Salg av eiendom og bil skal foregå på åpent marked og kun fullbyrdes om man 
oppnår akseptabel markedsverdi. Det skal innhentes takst på eiendommen før salg. Inventar 

og eiendeler skal selges på f.eks finn.no eller det kan arrangeres en auksjon. Det som man 
ikke får solgt skal gis til f.eks Gjenbruken eller annen veldedig organisasjon. Det som måtte 

være igjen, kastes. 
 
 

• Generalforsamlingen vedtok forslaget som lagt frem. 
 

 



 

 

  
 

 

 

 

SAK 7  Nytt bedehus på Sørbø – Orientering 
 

• Introduksjon 

• Oppdatering økonomi 

• Informasjon om prosjektledergruppe 

• Takk til byggekomiteen 

• Informasjon fra byggekomiteen 
 

• Trond Brattgjerd informerte om status fra byggekomiteen.  

• Olaf A.Hansen gav en oppdatering ang økonomi for nytt bedehus der det ble fokusert 
på å få økt fast givertjeneste. 

• Arnt Helge Fidjeland informerte om enterpriser, veien å gå, hvor mye dugnad ser vi 
for oss. 

• Det vil bli kallt inn til ekstraordinær generalforsamling, målet er slutten av juni. 
 
 
 

SAK 8  Orienteringer og samtale 

 
 

• Generalforsamlingen 2019 vedtok formell endring av navn fra «Bedehuset Betel 

Vedavågen» til «Vea Bedehus Betel» 
Dette er nå registrert i Brønnøysund registrene. 

 

• Oppfordring om å gi engangssum og månedlig beløp til bygging av nytt bedehus 
 

• Alle bedehusets brukere må gjøre seg kjent med brannvernsrutinene 

• Alle bedehusets brukere må gjøre seg kjent med prosedyrer og retningslinjer for seksuelle 

krenkelser, disse er tilgjengelige på www.veabedehus.no 

• Det ligger informasjon om hvordan man kan bli medlem i bedehuset på nettsiden. Det er også 

informert og vil bli informert om dette med jevne mellomrom på bedehusets facebook side. 

• Orientering om dialog mellom bedehusstyret og Karmøy Kommune ifm regulering av område 

til ny skole. Takk til Olav Munkejord for rådgivning. 

• Styret tenker det er fornuftig å revidere satser for bruk når nytt bedehus er klart. Disse 

inntektene bør i størst mulig grad dekke driftsutgiftene. Styret ønsker i første omgang å 

drøfte saken for deretter å legge frem konkret forslag på neste ordinære årsmøte 

http://www.veabedehus.no/


 

 

• Innspill fra Egil Svela på at det bør være en makspris på møteuker. (Idag er prisen 
300 kr per møte) 

• Lars Stensland informerte om påmelding til møter, og at smittevernlege Martin 
Eikrem er lett tilgjengelig noen trenger veiledning ang smittevern/restriksjoner. 

•  

 

SAK 9  Eventuelt 
 
Det var ingen saker under eventuelt. 




