
Grendahusets venner.    Årsberetning 2011. 

Styremøter.                 
Det er avholdt 2 styremøter, et i forkant for dugnadsdagen og et i forkant før medlemsmøtet. Det 
meste har vært diskutert via mail mellom styremedlemmene. Huskomiteen er nå på plass: Leder 
Rudolf Larssen, Svein Johansen og Halstein Larssen. Deres mandat er at de skal komme med forslag + 
budsjett for hva som må gjøres kommende år.  Laget har fått to nye medlemmer i 2011. 

På medlemsmøte 16. juli 2011 var det 18 stykker.       
Styret orienterte om økonomien, dugnadsdagen, kjøkkenet, sponsorer, Grasrotandel, tomten + mer. 
Medlemmene rådet styret skulle arbeide videre med å få på plass en avtale ang. punktfeste for 
tomten til Grendahuset. Det var også et ønske om å anskaffe fotoalbumer slik at alle kan sette inn 
bilder.  Fotoalbumer er kommet på plass og de står på hylla i gangen. Bilder fra Solværdagene er 
kommet på plass. Videre ble det diskutert økning av kontingenten og en egen avgift for 
Hytte/huseiere når det gjelder de 5 ekstra lysstolpene.  Tidspunktet for avvikling av Årsmøtet ble også 
diskutert.  

Dugnadsdag  07. mai 2011.            
Salen og stolene ble vasket og ikke minst fikk vi flytte inn i det nye kjøkkenet.  Flaggstanga ble flyttet 
på utsiden av terrassen. Det ble levert tomgods.  Bordene ute ble lakket.  Gelendret er nå ferdig malt. 
Tømming av doen fikk vi også tid til. Ca 15 stk deltok på dugnadsdagen.   

Solværkafèn:                     
5 lørdagskaffer i sommer.  Aud ordnet komiteene, mens Bente og Mary stod for de fleste innkjøpene. 
Mye Nordavind i sommer gjorde det slik at det store besøkstallet fra omverden ikke ble det helt store, 
men noen trosset været og kom innom.  Salget av kaker, vafler og svele går godt.  Etter en liten 
diskusjon på medlemsmøte om vi skulle fortsette med lopper, ble nok konklusjonen at lopper er 
kommet for å bli. Noe som blir sagt av folk: ” vi må dra te Solvær på kaffe for der har de også 
loppesalg”.  For å få kaffedriften gjennomført i sommer har 15 fantastiske, blide og engasjerte 
medlemmer stillet i komiteene. 

Den 23. juli 2011 ble Solværdagen arrangert.           
Anne Heidi og Kenneth hadde forberedt seg veldig godt og det var masse aktiviteter.  Hele 7 lag 
deltok på natursti  og konkurransene. Storteltet var satt opp og der ble en del av konkurransene 
gjennomført. I år gikk seieren til familien Iversen.   Det var anledning til å få kjøpt grillet laks med 
hjemmelaget potetsalat.  Salget gikk strykende og vi solgt 40 porsjoner. 

Eggfesten ble holdt som planlagt den 14. mai 2011.           
Svein hadde i år også full kontroll på kokingen av måseeggene og Bjørnar laget igjen en nydelig 
fiskesuppe. Veldig god mat. Stine Frydenlund underholdt med nydelig sang.  Festen varte som vanlig 
ut i de små timer.  

Den 17. juli var det Gudstjeneste med barnedåp på Grendahuset. 

 

 



Hjemmesiden til Greve.                 
Vil takk Laila og Albert for jobben de gjør for vår hjemmeside.  Oppfordrer alle til å sende inn bilder og 
ellers hva man vil fortelle Grevens medlemmer.  Redaksjonen er raskt på plass og legger det inn.  Vær 
flink til å bruke hjemmesiden:  www.Gre-ve.org 

 

Trimkassen:               
Besøkstallet øker for hvert år og pr. skrivende stund er ikke antall besøk talt opp.   Trimkassene er 
med på å få oss ut i naturen og oppleve de fine solnedgangene, fuglesangen og ikke minst kjenne på 
været.  Oppfordrer alle som er på Solvær til å benytte tilbudet.   God tur.   
                                                  

Grasrotandel:                  
Pr. 01.09.11 er det kommet inn kr.15686,- og antall medlemmer er økt fra 43 til 49 i løpet av året.  
Oppfordrer alle til å få flere til å bruke grasrotandelen til Grendahuset:   993 540 099 

Sponsorer.                        
Grenda husets venner vil takk Larssen Seafood AS for sponsing av kr. 50 000.- Disse midler skal 
brukes til dekning av energiutgifter, og skal fremkomme i lagets regnskap.        
Takk igjen til Ziko Holding  AS  for kjøkken og utstyr. 

 

Økonomi:                
Økonomien er god, noe som vi kan takke våre sponsorer for i tillegg til grasrotmidler. Vi er kommet 
godt i mål med oppussing av kjøkkenet med nytt utstyr i hht. budsjett. 

Vi oppfordrer alle til å betale inn medlemskontingenten for 2012 snarest slik at styret slipper å purre.  
Det går noe tid til dette arbeidet.  Tips fra kasserer,  legg inn betalingen som fast trekk.   

 

Styret vil med dette takke for et meget godt samarbeid med medlemmene i 2011. 

Takk for at dere alle stiller opp med dugnader og sammenkomster slik at Nord- Solvær er den    
flotteste  øya  på jord.  

 

Leder/grevinne    Nestleder    Kasserer 

Mary Dahle    Svein Åsen    Bente Møgster Dahel 

 

 


