Referat fra årsmøte i Grendahusets venner Nord-Solvær 12.09.09 kl 1400.
1. Rudolf Larssen åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. 13. medlemmer møtte.
2. Konstituering:
Ordstyrer: Hallstein Larssen
Referent : Mary Dahle
3. Godkjenning av innkalling til årsmøte:
Vedtak: Godkjent.
4. Årsberetning.
Rudolf gjennomgikk denne.
5. Årsregnskap for 2009 og budsjett 2010
Regnskapet og budsjettet ble gjennomgått av Bente Dahle.
Vedtak: Godkjent.
6. Innkommende forslag.
1. Bruk av midler fra Grasrotandelen.
Forslag på å øremerke inntektene fra Grasrotandelen til spesielle formål og det
lages regler for bruk av dem.
Forslag på Asfaltering av veien fra Nesset. Felles ”allmenningskai”.
Vedtak: Ikke vedtatt, utsatt inntil videre, tas opp på medlemsmøtet den 17. juli. 2010.
2. Flytting av tidspunktet av Årsmøtet til fellesferien.
Vedtak: Ikke vedtatt, men det skal arrangeres et medlemsmøte den 17. juli 2010.
3. Felles St. Hans bål nedenfor Albertastua og Latoften 19.juni 2010.
Vedtak: Godkjent. ( tillatelse hos grunneierne)
7. Forslag til arbeidsoppgaver i 2010.
a. Nytt innvendig tak i salen.
• Vedtak: Vedtatt, men gjelder også kjøkken og gang.
b. Utvendig platt baksiden.
• Vedtak: Materialet er innkjøpt, blir bygd på dugnadsdagen 8. mai.
c. Maling av gang, legging av gulvbelegg
• Vedtak: Rudolf påtar seg oppgaven, skal være ferdig før 1. mai 2010.
d. Montering av utvendig tak uthus.
• Vedtak: Styret kontakter Albert.

Noen arbeids oppgaver som ikke er helt avsluttet fra 2008:
-

Gatelys downtown – Hallstein arbeider videre med saken.
Ang. brenning av søppel. Det er kommet en forskrift fra Lurøy kommune.
Denne kan det søkes disp. fra – Hallstein/styret arbeider videre
Kai som kan brukes av folk flest. – diskuterer dette på medlemsmøtet 2010

8. Valg.
Leder:
Forslag fra valgkomiteen: Mary Dahle Vedtak: Valgt for 2 år
Valgkomite:
Forslag fra valgkomiteen: Laila Larssen Vedtak: Valgt for 2 år
Revisor:
Forslag fra valgkomiteen: Anne Kari Karoliussen Vedtak: Valgt for 2 år
Styret har nå følgende sammensetning:
Leder:
Mary Dahle – 2 år
Sekretær:
Geir Karlsen – 1 år til. På valg 2010
Kasserer:
Bente Dahle – 1 år til. På valg 2010
Valgkomite: Laila Larssen – 2 år.
Bjørnar Dahle – 1 år til. På valg 2010
Revisor:
Anne Kari Karoliussen – 2 år.
Årets trimmer 2009:
Øystein Kvitvær. Haklapphåjen 23 ganger. Stonghåjen 46 ganger.
Årets barnetrimmer:
Frida Østvann.
Årets uttrekte trimmer 2009:
Lena Kalkenberg Frydenlund. Premie: Termos.
Årets kontingent innbetalt til rett tid:
Den heldige ut trekte er: Dan Kristian Larssen

Andre saker som ble diskutert/besluttet:
Datoer

Aktiviteter for Grendahusets Venner 2010
Aktivitet
tid

8. mai
15. mai
17. mai
19. juni
10. juli
17. juli
24. juli
31. juli
7. aug.
11. sept.
•

•
•
•

•

Dugnad
Eggfest
Folketog
Sankthansaften
Lørdagskafen
Medlemsmøte
Lørdagskafen
Solværdagen
Famelien Belboe er arrangører
Lørdagskafen
Lørdagskafen
Årsmøte/Årsfest

Kl 1000
Kl 1900 – 0200
Kl 1400 – 1800
Kl 1800
Kl 1400 – 1800
Kl 1200 – 1400
Kl 1400 – 1800
Nærmere info
kommer senere.
Kl 1400 - 1800
Kl 1400 – 1800
Kl 1400/1930 - 0200

Veigrus. Hallstein har jobbet mot kommunen og i uke 39 kommer grusen til øya.
Kommunen har vært på befaring og ser det store behovet. De skal bruke det som skal
til. Til våren kommer det mer og her vil Hallstein at hver enkelt gir tilbakemelding om
det er noen som ønsker kjøp av grus til privat gjøremål. Ta kontakt med Hallstein.
Utleie av Huset.
Utleieprisen er for lav. De nye satsene for sesongen 2010 vil være kr 500,- for lånet
av huset.
Bestikk og egen takke til steking av sveler.
Styret kjøper inn dette.
Ble også diskutert innkjøp av ny ovn. Styret ser på det.
Brannslange.
Pr. i dag har en ca 200 m med brukbare slanger. Foreløpig er det bare ett uttak i
kummen like ved Einar Birger. Forsøker å få til et uttak like nord for Alberta-stua.
Slangene/materialet bør lagres en plass? Forslag ble diskutert og man ser på
muligheten med en henger.
Det arbeiders videre med dette.
Albert har gjort en flott innsats og jobber videre med dette.
Gamle bilder.
Øystein Kvitvær har donert mange fine gamle bilder som er kommet opp på huset.
Årsmøtet slutt kl 1600.
Glad melding: Veien fra Nesset er nå blitt oppgruset og i ny fin forfatning.
Godt jobbet Hallstein!!

Rudolf Larssen
leder

Bente Dahle
kasserer

Geir Karlsen
sekretær

