
REFERAT FRA STYREMØTE I SYLTØY GRENDALAG 
 

 

Dato: 26. mai 2014 

Sted: Syltøy skule 

Tilstede: Kåre Lillebø, Krister Vindenes, Beate Johansen, Knut Olav Liland og Ove Geir 

Stusdal 

Fravær: Jan Bratland 

 

  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 10.april 2014 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

2. Bingo 
Bingokommiteen starter opp med bingo til høsten. 

 

3. Status overtakelse av gymsalen 

Det planlagte møte 20.mars med kommunen for å avklare detaljene rundt overtakelsen av 

gymsalen ble avlyst. Grendalaget venter på ny dato for møte og disponerer huset fram til 

avklaring foreligger. 

 

4. Trimkveld 

Grendalaget ønsker å starte opp med trimkvelder i gymsalen. Komiteen består av Jan, Kåre 

og Knut Olav. Forslag til aktiviteter kan være innebandy, volleyball, badminton og 

bordtennis. I fint vær kan trimmen være en tur ute. Aktiviteten må tilpasses etter hvor mange 

som kommer på trimmen. Vi håper å få startet opp med slik aktivetet fra høsten av. 

 

5. Ryddeaksjon 

Grendalaget arrangerte ryddedugnad langs veiene våre samt i badevika 14.mai. oppslutningen 

var brukbar, ca. 10 personer møtte fram. Det ble plukket boss langs veiene, gresset ved 

badevika ble klippet, møblene og flytebryggen ble oljet og stranden ble ryddet. Det ble skiftet 

jord i båten og satt ned planter. Dugnaden ble avsluttet med god servering i rundkjøringen. 

 

  

6. Postkassestativ 

Grendalaget kjøpte i sin tid inn postkassestativ på øyene her ute. Stativene er nå er i forfall. 

Kåre har kartlagt status på det enkelte stativ, det er tilsammen 11 stativ. Heimigarden, 

gardmyra, Smøget, Tressneset, Grindavika, Vestre øksavikhagen, Hølmen, Stegane, 

Loppeneset, Øyna, Risholmen. Alle stativ må ha beis, noen er begynt å råtne i sutak og 

vannbord, takpapp er borte på noen. Grendalaget vil sende ut skriv med oppfordring til 

innbyggere som sokner til det enkelte stativ om å gå sammen for å reparere stativene. 

Grendalaget holder materialer.  

 

7. Barn leker skilt 

Styret har fått tak i 2 slike skilt fra viking, gratis. Det finne to skilt fra tidligere. Styre vil 

montere et nytt skilt i Gardmyrane og et på Storesund.  

 

8.   Deltaking på Havfestival og Langøymarnaden 

Vi er blitt forespurt fra kystlaget om deltaking på Langøymarknaden. Grendalaget vil ta 

kontakt med arrangør av Havfestivalen og høre om det er noe grendalaget kan bidra med. 



9. Jonsok feiring 

Det blir Jonsokfeiring i grindavika 23.juni. Grendalaget fyrer i bålet og holder grillkull. Ellers 

tar folk med seg det de ønsker å spise. 

 

 

Neste møte: ikke satt 

 

 

   

16.07.2014 

Ove Geir Stusdal 

referent  


