
 
Referat fra årsmøtet i Grendahusets venner  

GREVE 
Nord-Solvær den 09.09.06 kl 1400 

 
18 medlemmer møtte. 
 

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

2. Konstituering- 
Valg: 
Ordstyrer: Rudolf Larssen 
Referent: Mary Dahle 
 
 

3. Referat fra Årsmøtet 2005. 
Gjennomgang med følgende kommentarer: 

7. innkomne forslag  
Punkt 5. forsikring av grendahuset 
Huset er fullverdiforsikret gjennom Lurøy kommune 
Punkt 2. Vedlikehold av veien. 
Teknisk etat skulle på befaring sommeren 2006. Ingen har sett noe til dem. 
Halstein har sendt meil og purret, ikke tilbakemelding 
Halstein følger opp saken. 
Punkt 10 div. 
Styret ser ingen hensikt i å få lagt et kommunestyremøte til Solvær, fordi midt i 
uka er det ingen som kan arrangere det på Solvær og midt på sommeren er det 
ferie for kommunestyret. 
Nettsiden til Greven skal nå opp å gå igjen, Øystein Larssen blir forespurt av 
det nye styret. 

Vedtak: Vedtatt 
 
 

4. Årsberetning 2006 
Hans gjennomgikk beretningen og det er to kommentarer. 

a. Huset er utleid 3 ganger 
b. I 2006 var det ”Egglausfest”.  I 2007 skal det være vanlig Eggfest m/ dog 

begrenset antall egg. 
 

Følgende arbeid bør prioriteres. 
  Nytt tak på Løsthuset og en eventuell forlengelse av taket mot sør. 
  Skifte av bordkledning/vindu på vestveggen på Løsthuset 
  Ferdigstillelse av porten 
  Beising av rekkverk og terrasse. 
  Montere to lyspunkt på loftet. 

Vedtak: Vedtatt 
 

5. Regnskap 
Regnskapet ble gjennomgått av Rudolf og Halstein 



En kommentar: Eiendommen, huset bør aktiveres i balansen til 1. kr. 
Ellers ingen kommentarer til regnskapet. 
Vedtak: Vedtatt 
 
 

6. Fastsettelse av datoer for 2007, 
 
Eggfest: Lørdag 19.05.07 
Solværdag: I løpet av juli mnd. Familien Frydenlund står som arrangør. 
Dugnadsdag: Lørdag 26.05.07 
Årsmøtet: Lørdag 08.09.07 
 
Lørdagskaffè: Mary skal være ansvarlig for at det blir holdt Lørdagskaffè i juli mnd 
2007. 
Vedtak: Vedtatt 
 
 

7. Innkomne forslag. 
1. Forslag fra styret: 

Det foreslås at det gjøres endringer av vedtektene i forbindelse med valg. 
Valgperioden skal ikke endres, men vi foreslår at leder og nestleder ikke er på valg 
samme år.  Dette medfører at man i år må velge leder for bare 1 år, og at det velges 
leder for 2 år på neste årsmøte. 
Begrunnelsen er at styret mener det er uheldig at begge er på valg samtidig, og at 
man ikke ønsker at disse skiftes ut samme år. 
Vedtak: Vedtatt 
 

2. Forslag fra styret: 
At det gås til innkjøp av vimpel med logo for GREVE til bruk når det er 
arrangement. Dette fordi vi mener at flagget skal brukes bare ved helt spesielle 
anledninger. 
Vedtak: Det nye styret skal gå til innkjøp av en vimpel med logo GREVE på. 

 
3. Benkeforslag fra Sture 

Det må innkjøpes brannslokkingsutstyr. 
Vedtak: Vedtatt.  Rudolf ordner brannslange og Hallstein 2 røykvarsler. 
 

4. Benkeforslag fra Mary 
Det må suppleres med glass og div. kjøkkenutstyr. 
I samme slengen oppfordrer Mary til at alle må påse at lånt utstyr blir levert 
tilbake. 
Vedtak: Det nye styret tar seg av saken. 
 

5. Benkeforslag fra Arnt Ove. 
Det må samles inn gamle bilder fra Solvær og skolen. 
Vedtak: Øystein, Tore og Sture skal samordne dette og få tatt kopier. 
 
 

6. Benkeforslag fra Rudolf. 
Det trengs en ryddedag på øya og rundt øya.  Det er for mye søppel som ligger 
rundt om kring. I denne anledningen må det bestilles en konteiner til Solvær 
sommeren 2007. 



Vedtak: Hallstein ordner med konteineren, og styret organiserer en ryddedag. 
 

 
8.  Valg. 
      Leder:  Sture Larssen1 år 
      Kasserer:  Hallstein Larssen 2 år 
      Nestleder/Sekretær:  Geir Karlsen 2 år 
      Valgkomité:   Leder Anne Kari Karoliussen 2 år 
                                         Bjørnar Dahle 2 år 
      Alle ble enstemmig valgt. 
 
Årets trimmer 2007 
Eva Andreassen – 63 turer på hver topp 
 
Vinner fra turboka ble Hanne Kvitvær 
 
Totalt var det 318 besøkende på Stanghåjen og 248 på Haklapphåjen 
 
Vinner av fenalår. Trekt ut fra betalt medlem; 
Kenneth Johansen 
 
 
Møtet avsluttet kl 1530. 
”Alle” møtes kl 2000 til årsmøtemiddag hvor det i år faktisk serveres fårikål. 
 


