ÅRSBERETNING 2004 – 2005
Styret har bestått av:
Formann:
Hans Andreassen
Nestformann / sekretær: Aud Johansen
Kasserer:
Hallstein Larssen
Møtevirksomheten:
Det er avviklet 3 styremøter i perioden. Og som vanlig er det telefon
og mail som brukes.
Arbeidsoppgaver:
I år var det avsatt en felles dugnadsdag. Den ble avhold lørdag den
07.05.05
Oppmøtet var ganske bra. Men på grunn av bl.a. konfirmasjon og
andre aktiviteter denne helga, var ikke oppmøtet av godt gammelt
merke i år. Men alle som deltok har gjort en fremragende jobb alle
som en.
I år priorterte vi å få platten ute ferdig, samt å gjerde inn tomta. Det
skal sies at grunnarbeidet til platten og gjerdet var gjort uka før, og
god jobbing av enkeltpersoner utover var det som gjorde at platten og
gjerdet ble helt ferdig.

Følgende arbeid er ikke ferdigstilt pr. dato
• Restaurering av taket på ”Løsthuset”
• Port i forbindelse med gjerdet
• Slamming av muren
• Beising av nord – og østveggen
• Kledning av platting-fronter (øst, nord og vest).

MÅSEGGFESTEN
Den ble arrangert på tradisjonelt vis lørdag 21. mai. I år var det ca.
30 personer tilstede.
SOLVÆRDAGAN.
Denne ble arrangert lørdag den 16.juli.
Dette er et arrangement som familien Belboe skal ha kjempehonnør
for å arrangere.
I år som i fjor må dagen betegnes som en stor suksess. Deltagelsen
var stor, og stemningen deretter. Det virket som dette var en
”høydare” både for små og store.
Her er det igjen lagt ned et stort arbeide fra hele familien som
GREVE setter veldig stor pris på.
SOMMERKAFEEN.
I sommer har det ikke vært noen offisiell sommerkafe. Imidlertid tok
familien Iversen initiativ og laget kafé en lørdag. Det viste seg å være
et populært initiativ og besøket var kjempebra.
UTLEIE AV HUSET.
Her har Albert leid huset to dager i forbindelse med en Sivilforsvarsøvelse.
MEDLEMMER.
Medlemsmassen er nå på hele 55 betalende medlemmer. En
formidabel økning i medlemsmassen med 10 personer fra i fjor.
ØKONOMI.
Økonomien i laget er meget bra som regnskapet vil vise. Dette til tross
for store investeringer de siste år.

ANDRE TING:
Røyketeltet som ble sponset av familien Belboe fikk dessverre kort
levetid her ute. Det ble bare noen timer gammelt før det måtte gi etter
for vær og vind.
Vi har også gått til innkjøp av T-skjorter med egen logo på. Disse har
gått som varmt hvetebrød.

Til slutt vil styret takke alle som har stilt opp på de forskjellige
arrangement som har skjedd her ute i år.
Da takker styret for året som er gått, og ser frem til en ny vår og
sommer med mange aktiviteter her ute.
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