
Regnskap arrangementskomiteen 2019. 

** Kontant / kasse pr. mars 2019.                                  1741.00 kr.                                 
              
I kassa 2018/ 2019.                                                       1741.00 kr
Ut av kassa til julegrantenning 2019.                         -  1592.58 kr.      ( beskrivelse under)

Igjen i kassa.                                                              =   148.42 kr.

Inn, salg av fakler.                                                      + 1670.00 kr.

Totalt i kassa 31.12.2019.                                        = 1818.42 kr.

Ut av kassa, beskrivelse; 
Ullared.           01.10.19.    466.30 kr.     Godt.
Coop Ekstra.   28.12.19.     71.60 kr.      Rosiner. 
Alfa Nordic.     03.11.19.    455.00 kr.     Stor kanne.
Holdbart.         14.11.19.    277.59 kr.     Godt og div.
Holdbart.         14.11.19.      24.89 kr.     Godt. 
Rusta.             16.11.19.    307.20 kr.     Fakler, bøtter, lightere etc. 

           
** Konto pr. mars 2019.                                                 1970.91 kr.
Vellet satt inn.                                                             + 2000.00 kr. 
På konto, totalt.                                                          = 3970.91 kr. ( før arrangementet 2019)

Ut av konto til julegrantenning 2019.                          - 1958.13 kr.
Inn, salg av fakler.                                                      + 1080.00 kr.
                                                                                                                   
Totalt på konto 31.12.2019.                                     = 3092.78 kr.

Ut av konto, beskrivelse. 
Europris         18.11.19.       998.00 kr.       Fakler.
O o B.            22.11.19.       485.53 kr.       Godt, konfekt til nissene. 
Rema 1000.  28.11.19.        474.60 kr.      Saft, peppekaker, gaver til hjelpere. 

Totalt i kasse og konto fra 2018.                        Julegrantenning 2019. 
    1741.00 kr.                                                           Inn, 1670.00 kr.         Ut, 1592.58 kr. 
    3970.91 kr.                                                                  1080.00 kr.              1958.13 kr. 
=  5711.91 kr.                                                               = 2750.00 kr.           = 3550.71 kr.

                                                                                           ** Totalt brukt; 800.71 kr. 

Totalt på konto og kasse pr 31.12.19.                                1818.42 kr
                                                                                        + 3092.78 kr. 
                                                                                       =  4911.20 kr. 

Budsjett 2020;  5000 kr.  1000 kr mindre inn på fakler, ingen sponsorer og all kjøp i Norge. 



Julegrantenning 02.12.2019.

-  Innbydelse / informasjon ble lagt i alle postkassene på Neskollen. Ble også Informert på hjemmesiden til 
arrangement komiteen og vellet. Hengt opp lapper i butikkene, barnehagene og skolen/ SFO . 

- Juletre ble satt opp av Vellet. Juletre og Nes janitsjar betaler vellet for utenom regnskapet. 
- Salg av fakler ( 25kr ) ved ballbingen, Geminivegen kl 16.30. Ut ca 120 fakler. 
- Fakkeltog kl. 17.00. Ca 200 barn og voksne deltok. Restriksjoner på salg. 
- Nes Janitsjar spiller fakkeltoget inn, ved julegrantenning, gang rundt juletre og mens vi roper på nissen.  
- Barn fra 1 klasse sang to julesanger med hjelp fra to lærere fra Neskollen skole. 
- 2 nisser. En nisse til barnehagebarn + 1 klasse og en nisse til skolebarn. 
- Bilde stasjon til nissen med krakk og lykter med lys. 
- Gratis gløgg / solbærsaft og pepperkaker (+ glutenfri peppekaker ). 
- Gang rundt juletre og rope på nissen. 
- Beregner 300/350 barn for å være sikker på å ha nok godteposer.
- Delte ut ca 220 poser. Resterende poser gikk til avslutning på barneidretten, Hvam IL.
-  Deltok 350/400 mennesker. Kaldt og fint vær. 
- Rema 1000 Neskollen sponset med; gløgg, en del godt til godteposen.
- Coop mega Neskollen sponset 300 rosiner. 
- Coop og Europris Vormsund til sammen 12 pepperkake bokser.  
- Glass og kopper fra i fjor og jobb.
- Kjøpt mye i Sverige.
- Kjøpte inn en stor kanne da den ene ble ødelagt i fjor. 
- Kjøpte noen fakler, hadde flere fra i fjor også. Bakke fakler og lightere ble også kjøpt inn. 


