ÅRSBERETNING 2005 – 2006
Styret har bestått av:
Formann:
Hans Andreassen
Nestformann / sekretær: Aud Johansen
Kasserer:
Hallstein Larssen
Møtevirksomheten:
Det er avviklet 4 styremøter i perioden.

Arbeidoppgaver:
I år var det avsatt en felles dugnadsdag. Den ble avhold lørdag den 03.06.06
Oppmøtet var som vanlig bra.
I år var prioriteringen følgende:
Få kledd inn platting-frontene.
Videre ble det lagt nytt gulv på loftet.
Østveggen ble beiset, så nå er det tre strøk på alle vegger.
Nye portstolper er kommet opp.
Loftet og uthuset ble ryddet.
Det er også kommet nye tak-kroner og lampetter i ”Storstua”
Så det er også i år lagt ned betydelige investeringer og arbeid på huset til felles glede for oss
alle her ute.

Følgende arbeid er ikke ferdigstilt pr. dato
• Nytt tak på ”Løsthuset” og en eventuell forlengelse av det.
• Ferdigstillelse av porten.
• Beising av rekkverk på terassen.

PÅSKETREFF.
Påskeaften var det familietreff på dagtid. Her ble det servert kaffe og kaker.
I tillegg ble det i regi av Johanne og Roar arrangert påske quiz.
Mye folk, og et flott tiltak fra de som sto bak.

EGGLAUSFESTEN.
Den ble arrangert lørdag 20.05.06.
Det ble i år gjort en ”liten” vri fra tidligere tradisjoner med måsegg og fiskesuppe.
Det ble servert lapskaus i år til kanskje noens skuffelse, men ingen klaget på maten.

ST.HANS AFTEN
Selv om værgudene ikke var med oss, så var det åpent hus, grillen varm og det var 10 – 15
personer som benyttet seg av det.

SOLVÆRDAGAN.
Disse ble arrangert lørdag 29. og søndag 30. juli
Dette var et arrangement som familien Iversen sto som arrangør for i år, og som de skal ha
kjempestor takk for.
I år som tidligere år må dagene betegnes som en stor suksess.
Deltagelsen var stor, og stemningen deretter. Det virket som at alle, både store og små
storkoste seg med arrangementet.
Her er det igjen lagt ned et stort arbeide fra en enkelt familie som GREVE setter veldig stor
pris på.
I tillegg til fam. Iversen, må vi få takke Rune som sto for trekkspillmusikken i bandet
Støa Beach Boys sammen med Gunnar på bass og Åge pa gitar til ut i de små timer.
Det er vel det første ”live band ” på noe arrangement noensinne.

UTLEIE AV HUSET.
Huset har vært utleid 2 ganger i år; Mary`s bursdag og til ferierende på gjennomreise.

MEDLEMMER.
Medlemsmassen er nå på 49 betalende medlemmer. Så medlemsmassen virker å være ganske
stabil fra år til år.

ØKONOMI.
Økonomien i laget er fremdeles meget bra som regnskapet vil vise. Dette til tross for store
investeringer i år og tidligere år.

ANDRE TING:
Av andre ting, så kan det nevnes at vi har gått til innkjøp av ny kaffemaskin til kjøkkenet.
Videre er det innkjøpt plaststoler ( 20 stk.) og bord (4 stk.) for å bruke på terassen.

Til slutt vil styret takke alle som en som har stilt opp på de forskjellige arrangementene som
har skjedd her ute i år.
.
Da takker styret for året som er gått, og ønsker det nye styret lykke til i jobben fremover.

Hans Andreassen

Aud Johansen

Hallstein Larssen

