Referat fra Årsmøtet i Grendahusets venner. GREVE
Nord-Solvær den 18.09.04 kl 1400

17 medlemmer møtte.
1. Åpning:
Hans Andreassen ønsket alle velkommen.
Ingen kommentarer til innkallingen til møtet.
2. Konstituering:

Valg: Ordstyrer: Hans Andreassen
Referent: Mary Dahle

3. Referat fra Årsmøtet 2003:
Gjennomgåelse av årsberetningen og referatet fra 2003.
Ingen kommentarer.
4. Årsberetning 2004.
Hans leste opp årets årsberetning.
Årsberetningen godkjent.
5.

Regnskapet 2004.
Svein Johansen gikk gjennom regnskapet. Følgende kommentarer:
Det ble påpekt at det tidligere var vedtatt å bruke egne prosjektregnskap
for hvert arrangement. Dette for at medlemmene skal få en bedre
oversikt .
Regnskapet godkjent.

6. Fastsettelser av datoer:

Eggfest: 21 mai 2005
Sommerfest for barn og ungdom: 16. Juli 2005
Årsmøte: 03 sept. 2005 kl: 1400 Årsfest: kl 2000
Dugnadsdag: Lørdag den 07.05.05

Innkomne forslag: Ingen
7. Valg:

Forslag fra Valgkomiteen:
Leder: Hans Andreassen
Sekretær/nestleder: Aud Johansen
Kasserer: Hallstein Larssen
Valgkomitee: Geir Karlsen og Anne Kari Karoliussen
Valg: Alle ble enstemmig valgt.

Åsmøtet slutt kl 1530.

Under festmiddagen ble følgende kåret og trukket ut:
Turgåer 2004:
Tur kassen på Hakklapphåjen har hatt 169 besøk i 2004
Tur kassen på Stanghåjen har hatt 232 besøk i 2004
Laila Larsen ble kåret til årets turgåer for 2004. Vandretrollet ble igjen overlevert
Laila Larsen, som nå har to napp i trollet.
Årets turgåer - trukket fra bøkene: Mary Dahle
Trekking av Sommer Lodd salget 2004
De heldige vinnerne ble:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fiskeredskap - Aud og Svein Johansen
Hekleduk – Petter Pedersen
Fiske grillrist - Sigrid Larssen
Termos - Nelly Larsen
Svenskpilk – Torstein Grønning
Flaske vin – Anne og Willy Hansen

En kasse vin ble vunnet av Nelly Larssen

Etter Årsmøtet ble det hold et medlemsmøte.
Følgende punkter ble diskutert:
-

Hjemmesiden til GREVEN, er det behov nå etter at Auksjonen er avholdt?.
Siden trenger å bli oppdatert, koster noen kroner, noen må legge inn stoffet som kommer
inn.
Medlemmene ville at denne siden skulle bestå, tror det er bra for alle vår medlemmer
som ikke er så ofte på Nord-Solvær. Oppfordrer alle til å levere stoff, tips og lignende.
Styret får i oppdrag til å se på denne saken. Adressen til hjemmesiden er

www.gre-ve.tk
-

Forslag til arbeid som burde prioriteres:
Nytt tak på ”Løsthuset”.
Resten av huset må beises.
Grunnarbeidet for å få opp en platt på forsiden.
Sette opp gjærde rundt huset.

-

T-skjorte med egen Logo.
Einar Birger Belboe har laget et forslag til Logo for Grevskapet, samt fått tilbud på Tskjorter og vimpler som kan selges til inntekt for Greve.
Forslaget og priser ble overlevert styret og de tar en beslutning.

-

Røyke teltet som Einar Birger har sponset kommer på plass snart.

Medlemsmøtet slutt kl 1600.

