
Referat fra årsmøtet i Grendahusets venner. 
GREVE 

Nord-Solvær den 03.09.05 kl 14.00 
 

      14 medlemmer møtte. 
 

1. Åpning 
Hans Andreassen ønsket alle velkommen. 
Ingen kommentarer til innkallingen. 
 

2. Konstituering 
 Valg: 
Ordstyrer : Svein Normann Johansen 
Referent:  Aud Johansen 
 

3. Referat fra årsmøtet 2004 
Gjenomgang av årsberteningen 2004 
Ingen kommentarer. 
 

4. Årsberetningen 2005 
Svein leste opp årsberetningen for 2005. 
 Årsbertningen godkjent. 
 

5. Regnskap 2005 
Hallstein gikk gjennom regnskapet. 
Følgende kommentarer: 
Det henstilles til styret at de sjekker forsikringa på huset. Vil gjerne at styret skaffer en 
kopi av forsikringsavtalen. 
Kommunen betaler strøm og forsikring, som er et vedtak fattet av Lurøy Kommune. 
Regnskapet godkjent. 
 

6. Fastsettelse av datoer 
Eggfest: 20. mai 2006 
Dugnad: 3. juni 2006 
Solværdagan: 15. juli eller 20.juli 2006. Dette vil medlemmene få beskjed om fra  
fam. Iversen, da det er de som skal stå for arrangementet. 
 

7. Innkomne forslag: 
1. Forslag fra Belboe om å sette opp skilt på sundet som varsler lav hastighet. 

Vedtak: 
Årsmøtet mener dette ikke er nødvendig, da vi kan henstille hverandre om å ta 
hensyn. 

            
 
 
 

2. Forslag fra Belboe om at Greve skal være med på vedlikehold av veiene, og     
                        også dekke kostnader til grus. 



                        Vedtak: 
                        Årsmøtet aksepterer at Greve er med på dugnadsarbeid og at redskap og     
                        kjøretøy  stilles til disposisjon, men at kommunen skal  betale grusen. 
                        Det ble vedtatt å be Einar Birger om å ta kontakt med kommunen ang. denne   
                        saken. 
 

3. Forslag fra Belboe om at det settes opp røykeskur 
Vedtak: 
Årsmøtet ønsker at dette taes opp neste år. 
Dette ut fra at det allerede er et vedtak på at det ikke skal røykes inne når det er 
barn tilstede og under måltidene. 
 

8. Forslag til arbeid som bør prioriteres. 
Nytt tak på ”Løsthuset” 
Resten av huset må beises 
Legge gulv på loftet 
Port i forbindelse med gjerdet 
Kle inn terassen i frontene 
 

9. Valg 
I år var det kun revisor som skulle velges. 
Forslag fra valgkomiteen: 
Eva Andreassen for 2 år. 
Enstemmig valgt. 
 

10.  Diverse 
Årets turgåer ble:  Reidun Toven 
Trimbøkene ble tatt inn for tidlig i år. 14 dager før årsmøtet, og dette var uheldig. Det 
ble enighet om at bkene hentes inn samme helg som årsmøtet avholdes. 
Bøkene blir nå liggende ute hele året. 
 
Fenalåret som trekkes ut blant betalende medlemmer ble i år vunnet av Solveig 
Hamre. 
 
Albert ønsker at det skrives brev til kommunen om muligheten for å holde 
kommunestyremøte på Grendahuset. 
Han opplyser også at Gendahusets side på nettet er i drift. Adressen er den samme. 
 
www.gre-ve.tk 
 
Møtet hevet kl. 15.45 
 
Referent: Aud Johansen 
 
 

 

http://www.gre-ve.tk/

