Årsberetning Husrådet i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund 2015.

Medlemmer
Terje Aglen, 13. Trondheim speidergruppe - Leder fra og med januar 2015
Svein Harald Gunnes, Kattem speidergruppe (til og med september 2015)
Cato André Melby, Kattem speidergruppe (fra og med oktober 2015)
Daniel Kvitland, 10. Trondheim speidergruppe
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund speidergruppe
Odd Håkon Byberg, Trondheim 8 speidergruppe
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK speidergruppe
Odd Ketil Nerdal, 11. Trondheim MS speidergruppe (til og med november 2015)
Lise Brekken, Kretsstyets representant
Stykket gård inkludert Kårstua
Det store prosjektet i 2015 har vært oppussing av kjøkkenet på Hovedhuset etter at vi fikk innvilget
en søknad om midler igjennom IKEAs nabofond på kr. 25 000,-. Kjøkkenets utforming ble utarbeidet i
løpet av våren av husrådets medlemmer og oppussingen ble utført igjennom dugnader i juni, juli og
august 2015. Alt av kjøkkenskap og skuffer ble revet ut, veggen mellom kjøkkenet og rommet
innenfor ble revet slik at rommene ble kombinert til et stort kjøkkenrom. Vi er veldig fornøyd med
resultatet.
Når vi først var i gang med oppussing av kjøkkenet ble det foretatt maling av himlinger i samtlige rom
i begge husene unntatt stuene og kjellerrommene.
Det elektriske anlegget er blitt utvidet med nytt elektrisk anlegg i kjøkkenet og lys og stikkontakter i
uthuset som nå er blitt skiltet med 2. Strindas minne som nå er navnet på uthuset. Det er også utført
litt utsmykning og opprydding i 2. Strindas minne.
Kretsen har fått på plass en løsning i samarbeid med Byåsen Historielag om Stabburet som har vært
til rehabilitering siden 2010 hos Historielaget ("Stabburetsaken"). Løsningen innebærer at
Historielaget tar over bygget for å sette det opp på Marken gård mot at Historielagets medlemmer
satte opp en terasseplatting der stabburet sto. Terasseplatten ble satt opp høsten 2015.
Utleiereglement er samtidig oppdatert.
Stykket har i 2015 vært utleid 25 ganger. 9 ganger til eksterne og 16 ganger til interne. I tillegg ble
Stykket brukt til en felles gruppeleir i uke 28.

Helkansæter
Som følge av at oppussingsarbeidene på Stykket har krevd det meste av oppmerksomhet og
ressurser har vi valgt å ikke foreta noen omfattende arbeider på Helkansætra i år. Det er blitt satt
opp skilt med speiderliljer på informasjonstavlen som er satt opp ved stien fra Lavollen og Måren
som viste seg å være en hunnmår har fått sin hedersplass der oppe med navnet Demi Mår til advarsel
for de som måtte finne på å drive hærverk der oppe.
Helkansæter har i 2015 vært utleid 22 ganger, 8 ganger til eksterne og 14 ganger til interne.
Speiderkontoret, Neufeldtsgate 3
Rehabiliteringene etter vannskadene i fjor er ferdigstilt og kontoret er innredet for ordinær drift
igjen. Husrådets leder har deltatt på dugnad til Neufeldtsgate 3 AS og ekstraordinær
generalforsamling om vedtak om økt husleie pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på bygget.

Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2015.

Husrådets leder, Terje Aglen, 13. Trondheim speidergruppe

