REFERAT ÅRSMØTE GRENDAHUSETS VENNER 15.09.2018.

Til stede: Hallstein, Eva, Svenn, Aud, Liv Gudveig, Eilif, Bjørnar, Rudolf, Hans, Arnt Ove, Tove, Tore og
Svein.
1.
2.
3.
4.

Greven åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling godkjent.
Hallstein valgt til ordstyrer- Svein til referent.
Hallstein gikk gjennom årsmeldingen og beklaget at budsjett ikke var framlagt. Godtatt at
forslag til budsjett ble sendt ut sammen med referat fra årsmøtet. Det ble kommentert at
dugnaden ikke var nevnt, taket ble spylt.
Det ble etterlyst referat fra fjorårets møte, slik vi kunne se hva som da ble bestemt.
Årsmelding godkjent
5. Regnskap. Eva gikk gjennom regnskapet. Etter en diskusjon og spørsmål angående div
regnskapsposter, ble regnskapet godkjent.
Det var enighet om å overføre 100000,- til sparekonto.
6. Utførte arbeider/planer for neste år.
-Taket ble spylt.
-Ole Brumm tursti.
-Albert hadde murt opp steinfyllinga. Etter en kort meningsutveksling, ble det vedtatt at
fjorårets vedtak om å bygge gangbru over steinfyllinga ble skrinlagt.
Planer neste år:
-Maling av løsthuset, sør og østveggen på grendahuset og eventuelt nordveggen.
- Div forhold har gjort at det ikke er kommet opp gatelys i Kleiva, bør skje noe til neste år.
7. Innkomne saker.
Hallstein tok opp spørsmål vedrørende hjemmesida. Tungvint programvare. Det var enighet
om at vi burde ha hjemmesida, bl.a. for å kunne lagre regnskap og årsmelding, og Tore tok på
seg å ordne saken.

Det ble diskutert om vi skulle leie ut huset til overnatting, pga brannsikkerhet. Enighet om at vi
ikke skal leie ut til overnatting, bare til arrangement.

Enighet om å gjøre en henvendelse til kraftselskapet for å få ordnet opp i midlertidige
løsninger.

8.Valg.
Styret:
Leder Hallstein Larssen sitter ett år til.
Ny Nestleder for to år: Arnt Ove Frydenlund.
Styremedlem & Kasserer for to år: Eva Andreassen.

Revisor for to år: Bente.
Ny i valgkomiteen for to år: Laila, Mary sitter ett år til.

Ref. Svein

Sign:

