Årsberetning for Grendahusets venner 2013.
Styremøtene i 2013 har vært avholdt via mail eller telefonkontakt. Leder har
vært bindeleddet. Driften av huset og aktivitetene som er blitt avviklet har gått
veldig greit og med så mange driftige medlemmer har sesongen godt bra.
Dugnadsdagen 11. mai
Årsrapport fra hus komiteen, Rudolf, Svein og Halstein.
Året 2012/13 har vært et relativt roligere år. Vi har høgtrykksvasket hele taket
på hovedhuset, mose og annet ugress er fjernet og resultatet ble meget bra,
videre har vi høytrykksvasket alle utvendige platter samt reparert
«Maryporten». Reparasjon av frostskader i oppvaskmaskinen. Totalt er det
brukt ca. 40 timer på disse jobbene. Når det gjelder vårt forslag til rep av
uthuset er vi noe usikker på hva styret mener vi skal gjøre, vi håper at årets
årsmøte kommer med en beslutning som vi kan forholde oss til, budsjett for
denne jobben fremla vi på siste årsmøte.
Ellers er det meste i bra stand. Ha et fint årsmøte.
- Det ble også vasket inne, både kjøkken og sal fikk seg en overhaling av
tua.
- Kaffetrakteren hadde også fått frostskader, den ble tatt med til
reparasjon.
- En god del tomgods ble tatt hånd om.
17. mai arrangement.
Den trofaste ansvarlige Anne Kari styret 17. mai toget og hun er jo den fødte
forsanger. Etterpå var det kaffe og kaker på huset.
Eggfest 18. mai.
Måsen gjorde jobben sin i år også og leverte egg til eggfesten. Det var nok noen
gode solværfolk som stod for henting av eggene. Svein koke eggene perfekt i år
også og suppen som Geir hadde laget smakte fortreffelig. Rundt 30 stykker var i
feststemning og gjorde festen til nok en trivelig stund på huset.
Solværkafeen
På den første dagen var det 60 stk innom og Anne Kari og Mary hadde det til
tider veldig travelt på kjøkkenet, men alle fikk servering og koste seg.

Det var noen lørdager det ikke var så mange besøkende, men vi som var det
koste oss og hadde det trivelig. Den lørdagen måsen fløy i høgspenten og da vi
ble fri for strøm avlyste vi kafeen og vi laget til en PUB kveld. Det ble en
suksess. Styret takker alle som har stilt i komiteene i sommer.
Solværdagen 13. juli.
Familien Iversen hadde ansvaret i år og de hadde virkelig forberedt seg. Iveren
var stor hos alle deltakerne og det ble laget som var sammensatt fra Støa og
Karihavna som gikk av med seieren. Lapskaus ble solgt til sultne deltakere og
besøkende. Vi må gi stor applaus til arrangørene, de måtte snu om på en del av
programmet pga. regnværet.
Nytt av året var ungdoms disko på kvelden. Unger fra 2 til 14 år møtte opp.
Hilde og Kennet lagde til en trivelig kveld for dem.

Gudstjeneste ble holdt på Solvær den 04.august.
Teltet
Det store teltet ble satt opp for å bli brukt utover sommeren, men dessverre
kom det noe uvær og det fikk en del skader. Dette skal man se om man kan få
ordnet, hvis mulig.
St.hans aften
Her slo regnet til slik at vi flyttet hele festen inn i storteltet. Bente hadde kokt
kjempe god rømmegrøt til alle i år også. Grillen var tent og hver enket fikk grille
sin mat. Teltet var fult av folk og stemningen var stor.
Grasrotandel
Kjærkommen inntekt som viser seg å være ganske stabil. pr. i dag er det 47
spillere, men dette kan økes. Styret oppfordrer alle til å verver flere
medlemmer.
Tomten til Grendahuset.
Denne er utgått og kommunene har satt ned grense stolpene. Vi venter nå på
et bruksnummer fra kommunen for å få gjort alle papirene ferdige.

Trimkassen
Bruken av trimkassen bare øker og øker. Både Haklapphåjen og Stanghåjen er
godt besøkt.
Medlemskontingent
Vi sendte ut 29 brev med giro og 44 mailer med betalingsfrist 01.04.13. totalt
73 betalende medlemmer. I forkant strøk vi alle fra medlemslista som ikke
hadde betalt kontingent for de 3 siste årene eller mer. Per 31.08.13 er det 47
som har betalt. Nå er det 16 stk som ikke har betalt i år og ikke de to forrige år.
10 stk som ikke har betalt hittil i år, men som har betalt alle de andre årene.
Disse ti er nå blitt purret og noen har nå betalt.
15. års jubileum 2014
Styret vil ønske alle medlemmer lykke til med 15. års jubilet.

Solvær den 11. september 2013
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Kenneth Johansen

Forslag fra styret:
Styret har bevilget kr. 40 000,- til utbedring av moloen ut til Naustholmen.
Styret mener dette er av stor viktighet for alle som bruker havna og alle som
dermed ferdes i havneområdet.
I og med at dette er så stort et beløp vil styret ha årsmøtets godkjenning for
innvilgningen.

Forslag til vedtak:
Det gis støtte til moloen til Naustholmen på kr. 40 000,- fra Grendahusets
venner.

