Referat fra Årsmøte i Grendahusets Venner 13.september kl.1400 – 2014

1. Leder Rudolf Larssen åpnet møtet med å ønske alle de 17 medlemmene hjertelig
velkommen og en spesiell takk til Hallstein som virkelig har tatt eierskap for øyas
infrastruktur, skogryddingen og oppgrusing av veien er helt topp, igjen takk
Hallstein m/flere
2. Ingen merknad til innkalling.
3. Svein Johansen ble valgt som ordstyrer og Geir Karlsen som referent.
4. Årsberetningen ble utdelt til alle deltakeren og lest av leder, godkjent.
5. Regnskapet ble gjennomgått av Svein Johansen og godkjent, kasserer Kenneth
Johansen var på reise.
6. Budsjettet for 2014/15 ble gjennomgått og her kom det tilbakemeldinger om at
postene arr. og vedlikehold må endres (reduseres) med ca. 30 000.- og ny post
sanitærbygg må komme inn, styret lovet og komme tilbake med et budsjett der
disse postene er korrigert som pålagt.
Byggekomiteen for sanitærbygget la frem revidert budsjett som ble vedtatt,
komiteen fikk mye ros for det arbeidet de har gjort med å få finansiering –
byggetillatelse – og oppstart av prosjektet.
7. Sanitærbygget planlegges å være ferdig til Eggfesten , forutsetningen er at flere
tar eierskap og deltar i dette arbeidet.
8. Laila/Albert ønsker nye drivere av hjemmesiden, Einar Belboe skulle sjekke om
det var noe i familien Belboe som kunne tenke seg til å drifte denne siden. Det er
et ønske fra flertallet av medlemmene at vi fortsatt bør ha vår egen hjemmeside,
styret vil komme tilbake på dette.
9. På valg er: Kasserer Kenneth Johansen – Aud Johansen i valgkomiteen ny
kasserer ble valgt: Svein Johansen og Aud fortsetter i valgkomiteen, det var litt
usikkert om Svei Åsen var på valg, men han bekrefter at han minst vil sitte i styret
i to år til.
10. Leder opplyst at alle formaliteter med erverv av tomt er på plass og vi har fått
skjøte på eiendommen. Befaring av byggearbeidene på sanitærbygget ble gjort.
11. Møtet avsluttet kl.1530
12. Fårikålkokker: Nelly og Tove

