
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 27.september 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen, Knut Olav Liland og Ove Geir Stusdal 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 23.august 2016 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

2. Status overtakelse av gymbygget 
Styret venter fremdeles på å få oversendt avtale om overtakelse av bygget fra eiendomssjefen. 
Styret har i september purret opp eiendomssjefen i saken. Forslag til avtale vil bli lagt fram på 
medlemsmøte for godkjenning. 
 

3. Framtidig bruk av skoletomten 
Styret har flere ganger meldt til eiendomssjefen at grendalaget har behov for mer uteareal og 
har også meldt vår interesse for å kjøpe tomten som skal selges. Dette i tråd med vedtak gjort 
på årsmøte. Styret har og vært i kontakt med Bergen og omland friluftsråd (BOF) som og er 
interessert i å kjøpe skoleplassen. Vestnytt ble invitert for å lage en artikkel om fremtidig bruk av 
skoletomten. Styret jobber parallelt med alternativ 1 og 2 fra årsmøte for bruk av eiendommen 
henholdsvis kjøpe eiendommen selv eller sambruk med BOF. Styret i grendalaget har sammen 
med BOF sendt et formelt skriv til ordføreren i saken med ønske om å få utsatt salget av tomten 
med inntil 1 år. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på dette brevet enda. 
   

4. Søknad om økonomisk støtte 
Styrets medlemmer ser på muligheter for å søke støtte, hvor man kan søke, søknadsfrister, hva 
det kan søkes til etc. Søknad vil bli sendt når vi har noe konkret å søke på. 

 

5. Dugnad fremover 
Alt innkjøpt utstyr til kjøkkenet er nå vasket og tatt i bruk. Det må lages en enkel bruksanvisning 
på oppvaskmaskinen. Det må og bestemmes hvilke holdere vi skal ha til toalettruller, tørkeruller 
og såpedispensere slik at vi får en standard på dette.  
 
Det gamle kjøkkenutstyret som er tatt ut av bruk tilbys gratis til medlemmene. Det som ikke 
medlemmene vil ha gis bort til bruktbutikken på Møvik. Dette tas med i neste informasjonsskriv 
til medlemmene. 
 
Fasadestillaset skal merkes med grendalaget sin logo. 
 

6. Adventskafe 
3 av medlemmene i fjorårets komité har sagt seg villig til å sitte i årets komité. Arrangementet 
holdes 27.november. 
 

7. Utbedring av kjøkken 
Styret vedtok å iverksette utbedring av kjøkkenet. Det er behov for mer skap- og skuffeplass til 
det nye kjøkkenutstyret som ble kjøpt inn tidligere. Styret diskuterte følgende; ny benkeplate 
med skap og skuffer langs vindusrekken inkl. stålbenkeplate ved vasken, nytt høyskap ved 
siden av eksisterende høyskap, oppbevaringshyller for oppvaskekorger nær oppvaskemaskin,  
nytt bord med stoler på kjøkkenet. Beate og Knut lager forslag til løsning og sender til resten av 
styret med frist for innspill. Målet er å ha dette klart til årets advendtskafe`. 
 

8. kalender på hjemmesiden 
Styret undersøker muligheten for å få en kalender på hjemmesiden som viser når huset er 
opptatt/ledig. Kåre sjekker om dette er mulig. 

 
 
 



 
 
 
 

Neste møte: 1. november 2016 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


