
 
Referat fra Årsmøtet i Grendahusets venner. 

 
GRE-VE 

 
Nord-Solvær den 22.09.07  kl 1400 

 
 
 

1. Åpning 
Geir Karlsen ønsket de 9 medlemmene velkommen. 
Æresmedlem Kåre Kvitvær – 90 år den 6. september var tilstede som alltid. 
 

2. Konstituering.  
Ordstyrer: Geir Karlsen 
Referent: Anne Kari Karoliussen 
 

3. Godkjenning av innkallingen til Årsmøtet. 
Vedtak: Godkjent 
 

4. Referat fra Årsmøtet 2006. 
Det som er utført: 
Brannslokkingsutstyr er kommet på plass.  Brannslange montert på kjøkkenet 
Lys på loftet. 
Div. utstyr på kjøkkenet er på plass også stor og god kasserolle. 

 
Delvis utført/mangler/utsatt. 
Vimpel med logo GREVE – Denne er bestilt, men ikke kommet pr.i dag. 
Gamle bilder – gruppa jobber videre. 
Konteiner ang. søppel – Dette blir dyrt. 
                                       Det nye styret ser på en annen løsning. 
Rydde dag rundt øya – Dette tas tak i 2008. 

 
  

5. Årsberetning for 2007. 
Kommentar: hjemmesiden til GRE-VE -  www.Gre-ve.org   
Bilder og stoff sendes til Sture Larssen. 
 
Kommentar til årsberetningen fra Mary Dahle. 
Årsberetningen kan være mer utfyllende og skrive mer rundt hver aktivitet.  Det er 
historei  i årsberetningen og vi har tid og anledning til å gjennomgå det på årsmøtet. 
Det er også viktig at medlemmene rundt i Norges land får vite mer.  Årsberetningen 
bør sendes ut sammens med referatet fra Årsmøtet. 
 
 
Årsberetningen ble godkjent. med en kommentar fra Mary. 
 
 
 

6. Regnskap for 2007 
Vedtak. Godkjent 

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


 
 

7. Arbeidsoppgaver for 2008 
- Beise dekke og rekkverket 
- Forberede riving av gammeltrapp 
- Nytt tak og vestvegg på uthuset – LØSTHUSE 
- List ferdig rundt kjøkkenvinduet. 
- Skikkelig rengjøring på loftet 
 

8. Punkt 8 på sakslista: Styret foreslår valg av dugnadsansvarlig er flyttet til punkt 10. 
 

9. Datoer for div. aktiviteter i 2008: 
Eggfest: 24.05.08 
Dugnad: 10.05.08 
Solværdag:  
Årsmøte og årsfest: 13.09.08 
 

10. Innkomne forslag: 
- Link til Halsteins værside på www.Gre-ve.no -  Vedtatt 
- Innkjøp av støvsuger – enkel til ca 1000,- - Vedtatt 
- Monter for oppbevaring av historiske dokumenter. – Vedtatt 
- Arkivskap – Vedtatt.  Skaffes av Geir Karlsen. 
- Større kjøleskap – Vedtatt 
- Ansvarlig person for dugnadsarbeidet – Vedtatt. Styret finner en person. 
- Legge ut arbeidet med reperasjon av LØSTHUSET på anbud.-  Vedtatt. Styret 

gis fullmakt. 
- Lekeplass for øyas barn: - Vedtak.  Styret får Kenneth Johansen til å utrede 

dette mer. 
- Få ekstra veilys.  – Vedtak Styret arbeider videre med dette.  
- Premiering av barn ang. turboka. – Vedtak. Styret tar saken. 

 
11. Valg. 

For 2008 skal det velges leder og revisor. 
Leder: Rudolf Larssen – Valgt for 2 år 
Revisor: Eva Andreassen – valgt for 2 år. 
 

12. Årets vinnere: 
Turgåer.   
Besøkstallene stiger og i 2007 har det vært 550 besøkende på Stonghåjen og 328 på 
Haklepphåjen. 
Årests turgåer for 2007: Reidun Toven 
 
Vinner av tilfeldig trekking fra turbøkene: Elbjørg Clausen 
Vinner av medlem som har betalt kontingent innen 14.02.07: Dagfinn Andreassen 

 
Møtet slutt kl 1600. 
 
Styret i Greven vil oppfordre alle som har meiladresse til å melde dem inn til styret. 
 

http://www.gre-ve.no/

