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Investeringer i 2019: 
 
Investering i nytt datautstyr er første-prioritet. Vi har budsjettert med 40.000 kr til dette. 
Samtidig må vi ha nettilgang på Austrått Gård og vi har forslått 10.000 kr i 
etableringskostnader. Vi har søkt Ørland kommune om 50.000 kr tilskudd til dette formålet. 
På kostnadskonto IT kostnader, 6810 foreslår vi 50.000 kr i 2019. 
 
Vinduene på Tinden har begynt å råtne. Vi har fått tilbud fra Beitstad Vinduet AS om 
kostnader for nye koplede vinduer. Bare vinduene vil beløpe seg på ca 72.000 kr. Vi har søkt 
Ørland Sparebank om 72.000 kr til støtte for dette. Det er vel urealistisk å tro at vi skal kunne 
få så mye støtte at vi fullfinansierer vinduene, slik at her har vi en plan B. F.eks. å restaurere 
vinduene over flere år.  
Vinduene på Guriannastua bør kittes og males. Dette kalkulerer vi til 3000.- kr. Så bør vi 
legge på ny bordkledning på Naustet i ca fire meters bredde, samt male. Dette tror vi vil 
koste 5000,- kr og setter av til sammen  
80.000 kr på konto 6310 Vedlikehold/Nordlåven. Her inngår også 15.000 kr til avslutning 
prosjekt Nordlåven. 
 På konto 6060 Arrangement  budsjetterer vi med 25.000 kr da vi forventer større 
kostnader, fordi kostnader i forbindelse med Bygdadagan 2019 kommer i tillegg i forhold til i 
år.  
Konto 6010 Museal samling holder vi av 60.000 kr i 2019. Heftysluffa håper vi å avslutte til 
ca 20.000 kr, og anskaffelse av en induksjonsvarmer 12-14.000 kr samt ordinær drift 
sumeres opp til 60.000 kr. 
Kostnader forøvrig, forventer vi blir på nivå med 2018.  
 
Driftsbudsjettet for 2019. 
Her følger vi stort sett resultatet for 2018. 
På inntektssiden forventer vi at Bygdadagan blir gjenopptatt i 2019, med følgelig bedre 
resultat for oss. Vi forventer minst 40.000,- kr bedre resultat på konto 3850 Arrangement 
inntekter i 2019. Vi har søkt Ørland kommune om støtte til datainvestering 50.000,- kr og 
Ørland Sparebank om støtte til vinduer på Tinden kr 72.000,- kr. 
Konto 3410 Tilskudd er som følge av søknadene, økt optimistisk til 70.000,- kr. 
Økningen på konto 6020 Magasin/Arkiv til 7000 kr, er innkjøp av ny luftfukter, da den gamle 
kollapset i fjor. 
 
 
For styret 
 
Edgar Lund, leder 


