
Referat fra medlemsmøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 27.september 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: 15 medlemmer møtte opp. 
 
 

 
Agenda:  
 
1. Status overtakelse av gymbygget 
2. Organisering av dugnad 
3. Diskusjon om utearealet 
4. Andre spørsmål og svar 

  
 
1. Informasjon om status i saken om overtakelse av bygget 

Styrets leder informerte om status i saken. Vi venter på å få oversendt avtalen om overtakelse 
fra kommunen. Styret har nylig purret eiendomssjefen i saken. Avtalen vil bli lagt fram på 
medlemsmøte for godkjenning før signering. Frammøtte medlemmer hadde ingen kommentarer 
eller innspill til dette punktet. 
 

2. Informasjon om behovet for dugnad i grendalaget 
Styrets leder informerte om behovet for dugnad på bygget. Bygget må ha nødvendig ettersyn og 
vedlikehold. Det må settes ut boss, fylles på med toalettpapir, tørkerull, såpe. Sjekk før og etter 
utleie for å sikre at leietaker både møter og forlater huset i ønsket stand. Det ble foreslått å gi 
medlemmene i oppgave å sjekke huset noen uker hvert i året. Ingen av de frammøtte 
medlemmene argumenterte mot forslaget. 
 
Styret har utarbeidet sjekklister for ettersyn av huset. Det var enighet om at alle brukere av 
bygget må vaske etter seg. 
 
Noen medlemmer mente at det må informeres tydeligere om planlagte dugnader, slik at man 
sikrer at flere får dette med seg. 
 

3. Diskusjon om utearealet 
Styrets leder presenterte ulike mulige alternativer for framtidig eierskap av uteområdet før ordet 
var fritt. Noen medlemmer mente styret har gjort for lite for å sikre at utearealet tilfaller 
grendalaget alene. Styret ble derfor oppfordret til å opprette dialog med ordfører i kommunen i 
saken for å legge fram grendalaget sitt ønske om å overta uteområdet. Andre frammøtte støttet 
styret og ga uttrykk for sin fulle tillit til det sittende styret. 
 
Det ble foreslått å etablere en arbeidsgruppe som rapporterer til styret som skal jobbe for 
grendalaget sine interesser i saken om uteområdet. Eldbjørg Syltøy, kyrre Flotve, Kåre Lillebø 
og Ove Geir Stusdal sa seg villig til å sitte i arbeidsgruppen. 
 

 
Ove Geir Stusdal 
referent 


