
 

 

 

 

Styremøte 06.05.2019  

Tilstede: Eldbjørg, Odd Kåre, Jan Helge, Odd Vidar og Michelle  

__________________________________________________________________________________ 

  

Sak 1) Innkjøp av forbruksmateriell:  

Vi har konto i dagligvarebutikk. Jan Helge lager IDkort med bilde til styremedlemmene for å unngå 

fremtidig misbruk ved at flere handler på denne kontoen.  

 

Sak 2) Dugnad:  

Bra oppmøte på ryddeaksjon. Det var overraskende lite boss langs veien i år, men det kommer stadig 

avfall langs sjølinjen. Her må vi berømme Coasteering ved Kyrre og Camilla for en kjempeinnsats 

gjennom hele året! 

Camilla er i gang med utredning av lekeapparatene som står utenfor bygget i dag. 

Hoveddør skal byttes snarlig. Styret har hver sin nøkkel til ny dør. Michelle har ekstra til utleie, og 

Camilla/Kyrre får en nøkkel. Det jobbes fortsatt med elektronisk løsning.  

Utvendige arbeider på huset vil settes i gang når været tillater det.  

Vi trenger at noen tar ansvar for oppgradering av flåten i badeviken.  

Konsert med De musikalske dvergene; Grendalaget stilte med kiosk. Resultatet reint økonomisk er 

enda ikke helt avklart, men det var greit salg av kioskvarer og god stemning. 

  

Sak 3) Vi må søke om midler og tilskudd flere steder. Jan Helge har ansvar for dette, delegerer 

eventuelt etter hvert.   

  

Sak 4) Utleie; 

Vi har ikke merket noen økt pågang etter økt markedsføring. Men det er jevnt utleie av huset, og vi 

håper på mer. Det er bare til å reklamere til venner og kjente, her er mye ledig kapasitet. Vi er 

foreløpig et av to registrerte selskapslokaler i Fjell hos Selskapslokaler.no, så her bør være muligheter 

for flere forespørsler. 



Sak 5) St. Hans: 

Styret foreslår at det lages bål i Grindavika som tidligere år. I tillegg ønsker Syltøy Bedehus at 

grendalaget informerer om at det er planlagt salg av rømmegraut, pølser og brus på bedehuset.  Det 

vil også være mulig å fyre opp grillen på snuplassen for de som ønsker det. 

Jan Helge sender ut informasjon. 

 

Sak 6) Ekstra arealet ute 

Grendalaget har enda ikke mottatt regning fra kommunen på tilleggsarealet vi skal kjøpe. Regner 

med at denne dukker opp innen kort tid.  

 

Sak 7) Aktiviteter for barn/ungdom 

Vi vil be medlemmene komme med gode ideer til aktiviteter for barn og unge. Vi trenger at det skjer 

noe i og rundt huset. Hvis noen har lyst til å bidra på en eller annen måte, kontakt styret. 
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Referent: Michelle Storesund 


