ÅRSBERETNING FOR SKOGSFJORDVATN GRENDEHUS
Så har vi lagt bak oss enda et år i laget. I dette året har vi av holdt årsmøte, 1 ekstraordinært
årsmøte, 4 styremøter og behandlet et 20 talls saker. I tillegg har styret møttes uformeldt på
”LØRDAGSKAFE” og hvor det ofte har blitt diskutert om daglige gjøremål osv. Styret har arbeidet
godt sammen.
Styret har bestått av: Roar Raste, Linda Solli Sørensen, Svein Lavold, Einar Ludvigsen og
Mari-Ann Myrvang.
Varamedlemmer: Mary Raste og May-Ann Leite.
Arngementskomite: Kari Lavold, Rigmor Pettersen og Roar Raste.
Valgkomite: Hanne Mona Myrvang, Anita Raste og Jan Lavold.
It-ansvarlig: Terje Slydal. Dette har fungert godt, han har vært rask til å legge inn innformasjon på
hjemmesiden, men dessverre har ikke vi vært flink nok til å sende han så mye informasjon som vi
burde.

UTLEIE
Det har ikke vært drevet noen form markedsføring av utleie av ”nyskolen”, men det har allikevel
vært en del folk som har funnet fram til oss. Regnskapet viser en leieinntekt på kr 51.135,- så det
er da noe.

VEDLIKEHOLD
En har i dette året fått flyttet og forbedret kjøkkenet i ”nyskolen” . dette ble utført av ”elglaget”
og det ble veldig bra. Det ble også kjøpt inn oppvaskmaskin, så nå er det nesten bare en lek å
kokkerere der. Ved å flytte kjøkkenet fra oppholdsrommet, ble det et rom mindre til utleie, men
vi er allikevel godt fornøyd med resultatet.
Arrangement
Alle tradisjonelle arrangement har blitt avviklet, så som 17-mai feiring – Sankt hans – dyrenes dag
nyttårsfeiring - møljekalas og julemesse. I tillegg til alle lørdagene har vi også hatt åpen kafe i
påskedagene.
Medlemmer:
Lagets medlemstall har vært ganske stabilt, pr dato har v i 61 medlemmer.

VIDERE DRIFT AV HUSET
Laget har i lang tid diskutert hvordan man kan drifte ”nyskolen”, på en økomomisk forsvarlig måte.
På tidligere årsmøte ble det vedtatt å søke kommunen om å fravike forkjøpsretten, slik
at laget sto mer fritt i henhold til salg – ev. annen drift. Kommunen ville ikke slette forkjøpsretten,
men er positiv til planer om oppstillingsplass for campingvogner. Dette vil kreve reguleringsplan
for området. Det har vært flere søkere om kjøp, men styret har valgt å gå for salg til Roar Raste,
for på den måten sikre at vi fortsatt har et ”hus i bygda” Han har et positivt engasjement og
forhold til bygda og har bidratt aktivt gjennom flere år, for å holde hjulene i gang her på

grendehuset. Roar Raste forplikter seg gjennom å inngå samme avtale med Grendelaget som
avtalen vi har med karlsøy kommune.
D ette faktum avgjorde styrets forslag om å overdra ”nyskolen” med eiendom til ham kjøpesummen settes til ca kr 50.000,- , ( avhengi av overtakelsestidspunkt). Dette kommer opp
som egen sak på årsmøtet.
Til slutt vil styret takke alle for at vi har klart å beholde bygdehuset vårt – takk form direkte hjelp i
form av arbeid – gaver til lotteriet og huset – positiv omtale og ikke minst til de som stiller trofast
opp til ”lørdagskafe. Tusen takk alle sammen.
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