Pernilles Venner
Støtteforening for Naustet pub i Åsgårdstrand
Fagrådets årsberetning for 2019

Foreningens tillitsvalgte har i beretningsåret vært følgende:
Valgt av årsmøtet
Benn Solem - leder
Mona Skaarnæs
Finn Lauvli
Else Larsen
Valgkomite:
Tor Arne Johansen – leder
Paul Kilde
Kirsti Haugsdal

FAGRÅDET

Innvalgt av Fagrådet_
Bjørn Arnesen
Anne Marie Lehrmann
Tom Lehrmann
Henrik Johannesen
Ann-Kristin Kreutz
Revisorer:
Erik Børresen
Tor Arne Johansen____

I tillegg til årsmøtet i februar har det vært holdt 9 Fagrådsmøter i 2019.
De forskjellige prosjekter i foreningens regi har vært følgende:
Musikk på Pernille 13 søndager i sommermånedene juni/juli/august Quiz på torsdager unntatt i sommersesongen - Lutefiskmiddag i november for betalende
medlemmer – Fredagspilsen alle fredager kl. 1700 – 2 ekstrakonserter på høsten
med fri entre - Bord dekk deg ble avviklet i februar pga manglende oppslutning –
Pernille Buffet ble innstilt pga mangel på matleverandør(er) –
Anne-Maries Juleavslutning med risgrøt, øl og dram for hele byens befolkning.
Musikk på Pernille ga et økonomisk resultat på minus kr.3.141,- og totalt 716 betalende
gjester. Quiz på torsdager er selvfinansierende og har også dette året bidratt til en betydelig
høyning av kunnskapsnivået i vår lille by. Vår henvendelse til foreningen Mensa om å bli
Mensahovedstad i Norge ble til Fagrådsleders store forbauselse avslått med en syltynn
begrunnelse. Hovedmålet med Quiz’en er imidlertid å høyne omsetningen på puben, og det
klarer de vise kvinner og menn med glans – vi vil derfor vurdere å søke medlemskap i AA
og burde ha en rimelig sjanse her.
Lutefisk-middagen i november ble arrangert for 9. gang resulterte i et underskudd på
kr. 3.798.42 og «stinn brakke» med 57 gjester inkl. Fagrådets medlemmer som fungerte som
servitører og med Mona Skaarnæs som fast vertinne. Kokker var Håkon Steinbo og Arve
Becher, og vårt rykte om å servere byens beste lutefisk ble ikke svekket av årets utgave.
Tradisjonen tro var det Vestfolds beste dessertkokk som sto for den fantastiske desserten med
håndpisket krem. Fredagspilsen samler ukentlig stadig flere deltakere som jevnt og trutt
konsumerer en betydelig andel av pubens omsetning. Tilstrømmingen er stadig økende, og
Hovedbordet 1A hvor de «litt slitne» gjestene sitter, blir stadig hyppigere overgått i antall av
Frognerbordet hvor den litt mere dannete klasse fra øvre bydel rotter seg sammen.
Juleavslutningen i desember avslørte at øl og dram fortsatt er utmerket drikke til risgrøt,
og foreningen stiller seg uforbeholdent bak en slik anbefaling til ungdommen.
Alle prosjekter i Pernilles Venner skal i utgangspunktet gå i balanse.
Det kan imidlertid forekomme tiltak som gir underskudd for Pernille-kassen men overskudd
for puben, og Fagrådet kan i slike tilfeller disponere av tilgjengelig likviditet.

Av økonomiske bidrag til puben i 2019 nevnes i fleng:
 Kr 500 i støtte til pubens Onsdagsjam etter sommerkonsertene – til sammen kr 6.500
Prosjektet ble avsluttet utpå høsten pga manglene oppslutning
 Innkjøp av bassmikrofon m/stativ
 Innkjøp av 6 små høytalere m/forsterker og TV skjerm innendørs
 Forsterker for å splitte lyden ute i haven og inne
 Pianokrakk og trommeskinn
I rettferdighetens navn skal det også sies at puben tidvis har gitt økonomiske bidrag til
Pernille-kassen for å unngå å øke prisen på inngangsbilletten til enkelte konserter.
Ann Kristin Kreutz og Thor Hermansen overtok ansvaret som henholdsvis kasserer og
regnskapsfører fra inneværende år.
Fra 1. mai sluttet pubvert Atle Stensholt og Maria Holtung overtok som vertinne.
Under en gripende avskjedseremoni ble Atle takket for sitt skiftende humør og overlevert et
innrammet fotografi av Pernilles Have med signaturer fra en rekke av foreningens mest
fremtredende medlemmer. Maria ble ønsket velkommen og lykke til med pubdriften.
Ved utløpet av året har vi 164 betalende medlemmer pluss 2 æresmedlemmer.
Av fordeler for betalende medlemmer nevnes spesielt at det gis en overveldende rabatt på
«forfriskninger» samt rabatterte priser på inngangsbilletten ved Pernilles arrangementer.
I tillegg er Lutefiskmiddagen i november et eksklusivt tiltak kun for betalende medlemmer.
Fagrådets medlemmer mottar ingen direkte godtgjørelse for sin uoppslitelige arbeidsinnsats
og imponerende kreativitet, men de kan delta på alle arrangementer uten å betale et øre!
Deltakelsen er frivillig, men det er heldigvis ytterst sjelden at noen svikter på disse
meget viktige representasjonsoppdragene.
For detaljer om det økonomiske resultat henvises til det fremlagte årsregnskap og balanse
som viser et driftsunderskudd i 2019 på kr.15.716,43 og en egenkapital pr. 31. desember på
kr. 62.772,42.
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