
Vedlegg 4!

!
Forslag til budsjett!

!
Sittende grendeutvalg har valgt å ikke sette opp et detaljert budsjett. Erfaringsmessig ser 
det ut til at mange forslag fra innbyggere og påfølgende tiltak dukker opp gjennom året. 
Postene må derfor ansees som veiledende. !

Det foreslås videre at det nye grendeutvalget gis fullmakt til å disponere midlene i tråd 
med handlingsplanen som blir vedtatt av årsmøtet. !

!
Følgende poster foreslås for budsjett for 2014/2015 

!
!
Inntekter: !
- Tilskudd fra Øvre Eiker kommune: Kroner 10.000,-!

- Grasrotandel, Norsk Tipping: Kroner 1000,-!

!
!
Utgifter: !
- Grinder i lysløypa: Kroner 10.000,- !

• Det vises til sak 11/13, samt redegjørelse i årsberetning. Idrettsforeningene har 
tidligere bevilget økonomisk støtte til oppsettingen av grinder. Denne saken bør 
derfor ha prioritet. !

!
- Familieaktiviteter: Kroner 10.000,- !

• Postens er satt med henblikk på fjorårets utgifter på dette området. !

!
!
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- Støtte til 17.mai-arrangement på Ormåsen: Kroner 5.000,- !

• Sittende grendeutvalg har vedtatt å også i år støtte årets 17.mai-komite ved å dekk 
utgiftene til trykking av program for dagen.  !

!
- Driftsutgifter: Kroner 2000,- !

• Bankgebyr, årsavgifter, nettside, samt andre administrative utlegg- !

!
!
Budsjettert driftsunderskudd !
På bakgrunn av solid økonomi, samt et ønske om at grendeutvalgets midler skal komme 
innbyggerne til gode, velger man å budsjettere med et driftsunderskudd på kroner 
16.000,-. !

Regnskap for perioden 2013/2014 (Vedlegg 3) viser en beholdning på ca. kroner 
100.000,-. Dette er iberegnet midler overført fra Friluftsgruppa. En vesentlig del av disse 
overførte midlene er tilskudd gitt med en intensjon om at det skal fremme friluftsliv og 
fysisk aktivitet blant barn og unge. !

Grendeutvalget opplever at det ligger en grad av forpliktelse i dette og anser det derfor 
som ansvarlig å budsjettere med at man bruker deler av beholdningen, såfremt tiltakene 
er i tråd med tanken om å fremme friluftsliv og fysisk aktivitet for barn og unge på 
Ormåsen. 
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