
Referat fra medlemsmøte  

Dato: 27.september 2017 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: 19 medlemmer møtte opp. 
 

 
Agenda:  
1. status på oppbyggingen av bygget. 
2. økonomisk status i grendalaget 
3. kjøp av uteareal 
4. det gamle kjøkkenservise 

  
1. status på oppbyggingen av grendahuset 

Styrets leder informerte om status i saken. Bygget er forventet ferdig i midten av oktober. Styret 
åpnet for at man nå kan få leie bygget. 

 
2. økonomisk status i grendalaget 

Kasserer i styre informerte om grendalaget sin økonomiske status samt gikk gjennom en prognose 
for regnskapet for 2017. Prognosen viser at resultatet ligger innenfor budsjettet. 

 
3. kjøp av uteareal 

Det ligger 120 000 i budsjettet for 2017 som kan benyttes til kjøp av mer uteareal. Styret anbefalte å 
øke summen til 160 000 kroner da dette vil et større og mer hensiktsmessig uteareal. Det var stor 
enighet blant medlemmene om at grendalaget er best tjent med et stort uteareal. En del medlemmer 
uttrykte bekymring for om grendalaget klarer å balansere driften når vi overtar bygget og mener en 
derfor må være forsiktig med for høy bruk av oppsparte midler. Bedre oversikt over framtidige 
utgifter ble og etterlyst.  
 
Styret fikk følgende forslag: budsjettet bør være klart tidligere på året, eventuelt bør man ha ett 2-
årsbudsjett. Styret tok dette til etterretning. 
 
 
Det ble foretatt prøveavstemming av følgende: 
 
Kjøp av tomt for 160 000 ble satt opp mot kjøp av tomt for 120 000. 14 av 19 stemte for å kjøpe tomt 
for 160 000.  
 
Saken om at tomtestørrelse/kjøpesum må avgjøres på et ekstraordinært årsmøte ble satt opp mot at 
saken kan avgjøres på medlemsmøte. 6 av 19 stemte for at saken må tas opp på et ekstraordinært 
årsmøte. 
 
Etter litt diskusjon ble følgende forslag lagt fram: Styreleder informerer kommunen om at 
grendalaget ønsker å kjøpe mer tomt, men at størrelsen/kjøpesummen ikke er avklart. Styret kaller 
inn til et ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel hvor saken om kjøp av mer uteareal blir tatt 
opp. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

4. Det gamle kjøkkenserviset 
Det gamle kjøkkenserviset ble satt fram og tilbudt medlemmene gratis. Ingen så ut til å ha bruk for 
noe av servise og det vil derfor bli gitt til gjenbruksbutikken på Møvik. 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 

  


