AKTIVITETSKLUBBEN
i Den Kristelige Menighet

Årsmelding for 2008
Styret i Aktivitetsklubben i Den Kristelige Menighet
består av:
Edgar Kvitberg (styreleder)
Anette Kristiansen (styremedlem)
Morten Kristoffersen (styremedlem)
Rakel Haugen (styremedlem)
Vararepresentanter:
Janne Joranger, Tønsberg
Kristian Smith, Oslo
Ellinor Kristoffersen, Grenland
Valgkomiteen:
Kristian Kronstad, Sandefjord (leder)
Elise Pedersen, Horten
Ruben Reiersrud, Eiker

Thorbjørn Vedvik har vært ansatt som daglig leder i Aktivitetsklubben fram til 31. desember 2008.
Ny daglig leder for AK fra 1. januar 2009 er Edgar Kvitberg. Øvrige engasjerte i organisasjonen
utfører ulønnet arbeid.

Styrearbeid
Styret har hatt 7 møter og behandlet 55 saker.
Blant saker som har vært til behandling er:
• Arrangementsplaner
• Kvalitetssikring av medlemsregisteret AKmedlem
• Tiltak for økonomistyring og kontroll
• Økonomiske rammer for arrangementer
• Investering i laserspillet Megazone og paintball på Skravestad
• Mediekurs i AKs regi
• Tilskuddsordninger
• Planlegging og gjennomføring av landsmøte
• Ny instruks for valgkomiteen
• Hjemmeside for AK
• Medlemskap i Frikanalen
• Ny innkjøpsinstruks
• Kompensasjon for merverdiavgift for AK
• Deltakelse i Frifond Film og Frifond TV
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Antall medlemmer og lokallag
Aktivitetsklubben var i 2008 registrert med 4849 (4572) medlemmer hvorav 3966 (3750) er tellende
medlemmer. Aktivitetsklubben hadde ved utgangen av 2008 registrert 25 (24) lokallag. Antall
medlemmer har hatt en jevn økning fra tidligere år (tall fra 2007 i parentes).
Årskontingent for 2008 ble besluttet å være uendret. Maksimumspris på kr. 200,- pr familie
oppheves, mens mulighet for familiemedlemskap opprettholdes. Lokale aktivitetsklubber kan ha
egen kontingent i tillegg til den sentrale. Medlemskontingent ble sendt ut i september.
AK mottok sentral driftsstøtte på kr.828.482,- og kr.560.100,- til lokal fordeling. AK mottok
kompensasjon for merverdiavgift på kr.120.594,-.

Årets gjennomførte arrangement og annen virksomhet:
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Landsmøte for 2008 ble gjennomført 13. juli. Antall frammøtte representanter som ble
registrert var 45. I tillegg møtte alle styremedlemmer.
Bibelkonkurransen 2008 ble et vellykket arrangement og har som vanlig mange deltakere.
16. mai ble det gjennomført et ungdomsarrangert på Brunstad med innslag av sang og
musikk. Arrangementet ble veldig godt mottatt.
AK var i år med å legge til rette for 17.mai arrangement.
AK har bistått de lokale lagene med å søke midler fra Frifond Film og TV.
Volleyballturnering
Barnelekene 2008 ble i år arrangert som tidligere år.
Familiedagen 2008 ble gjennomført 2. august. Også i år var et sirkus innleid. Alderen for
familiebillett ble i år øket til 19 år.
Fotballturnering junior er en suksess fra år til år og engasjerer både gutter og jenter.
Outdoor Challenge er en spennende konkurranse for ungdommen som arrangeres under
sommerstevnene. Outdoor Challenge ble arrangert for fjerde år på rad. Fra august 2007
jobbet mellom tjue og tretti personer med planlegging av konkurransen. Crewet er på rundt
150 personer, bestående av postledere, guider, sjefer, programledere, kokker, fotografer og
sykepleiere. I juli deltok 33 lag og i august 19 lag.
AK kunne i år tilby sine medlemmer laserspillet Megazone i lokaler under forplassen. Det ble
gjort en enorm innsats for å få dette klart til sommeren.
AK etablerte i 2008 en paintball-bane på Skravestad.
Kurs: AK har gjennomført to kurs om film. Responsen har vært enorm.
AK har kjøpt inn lysutstyr for kr.102.000,- som benyttes i TV-sendinger.
I romjulen arrangerte AK vinterland for de minste. På grunn av lite snø dagene før
arrangementet, ble en snøkanon leid inn.
Nyttårsskiftet ble blant annet markert med et fantastisk fyrverkeri. Stjerneskudd og varm
drikke er populært blant både store og små.

De fleste arrangementene er kostnadskrevende og baserer seg på billetter.

Vedlegg
Årsberetning for 2008
Brunstad 13. mai 2009
Edgar Kvitberg, Anette Kristiansen, Morten Kristoffersen og Rakel Haugen
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