
ÅRSBERETNING 2003 - 2004 

 
Styret har bestått av: 

 

Formann: Hans Andreassen 

Nestformann / sekretær: Mary Dahle 

Kasserer: Svein Johansen 

 

Møtevirksomheten: 

 

De formelle møtene er det lite med, men styret har holdt kontakt via mail og telefon. Dette 

har fungert greit. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 

I år har det vært en felles dugnadsdag. Den ble avholdt lørdag den 29.05.04. Som vanlig var 

oppmøtet utrolig bra, og følgende arbeid ble utført: 

 

* Sikringsskap flyttet fra kjøkken og opp på loftet. 

 Hele kjøkkenet ble ombygget. Døra ble flyttet og veggen inn til 

 storsalen ”tettet”. Gammel kjøkkeninnredning ble fjernet og det 

 ble satt opp hyller for kopper og kar. 

* To vegger fikk andre strøk med beis.(sørveggen og vestveggen) 

 

Følgende arbeid er ikke ferdigstilt: 

 
  
 

* Maling av resten avtaket på ”Løsthuset”. 

 

* Platten. 

 

* Slamming av muren 

 

* Beising av nord - og østveggen 

 

Måseggefesten. 

 

Den ble arrangert på tradisjonelt vis lørdag 15. mai. I år var det ca. 35 personer tilstede. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUKSJONSDAGEN. 

 

Denne ble avviklet lørdag den 10. juli med auksjon, loppemarked og kafé. Her er det bare en 

ting a si, og det er at dette ble en knall - suksess. Dette mye takket være auksjonskomiteen 

som bestod av Hallstein, Rudolf og Albert som hadde gjort en formidabel jobb i forkant. Men 

også auksjonarius Einar Birger og kjøkkengjengen som bestod av Laila, Nelly, Eva, Reidun 

og Tove gjorde dette til en fantastisk dag. Da så i tillegg værgudene forbarmet seg over oss 

måtte det bare bli suksess. Massefolk (ca. 250 stk.) og stor stemning. Og ikke minst masse 

pæng. 

 

SOLVÆRDAGAN. 

 

Disse ble arrangert lørdag den 17. og søndag den 18. juli. Dette er et arrangement som 

familien Belboe skal ha kjempehonnør for a ha arrangert. Alle tilbakemeldingene fra 

deltakerne, både yngre og eldre, er at dette var et kjempeflott tiltak for ungdommen som har 

tilknytning til Solvær. Her er det lagt ned et stort arbeide fra hele familien som GREVE 

setter veldig stor pris på. 

 

SOMMERKAFEEN. 

 

Også i ar er det arrangert sommerkafe på Salvær i regi av Reidun. 

Dette er et tilbud som er veldig godt mottatt blant alle her ute. 

Og så er det jo faktisk den eneste kafeen i flere sjømils avstand. 

 

UTLEIE AV HUSET. 

 

Det har vært stille på utleiefronten. Søndag den 18. juli var det imidlertid gudstjeneste med 

dåp på huset. 
 

 

MEDLEMMER. 

 

Medlemsmassen er sånn nogenlunde stabil. Pr. i dag har vi 45 betalende medlemmer. I år 

var det Jan Trælnes som stakk av gårde med fenalåret som ble trukket ut blant de som har 

betalt kontingent. 

 

ØKONOMI. 

 

Økonomien i laget er bra til tross for store oppgaver de siste årene. Så det er ikke den som 

skal stoppe aktiviteten kommende år. 

 

GREVE vil også takke Tore Larsen for sponsing av nye bord til huset. 

 

Til slutt vil styret takke alle som har stilt opp på de forskjellige arrangement som har skjedd 

her ute i år. Det har vært en sommer med masse aktiviteter. 

 

Da takker styret for aret som er gått, og ønsker det nye styret lykke til i det videre arbeidet 

for GREVE. 

 

Hans Andreassen Mary Dahle Svein Johansen 


