
Årsmelding for Grendahusets Venner 2017 
 
Generelle opplysninger: 
Foreningen ble stiftet den 26.oktober 1998. 
Grendahusets venner er en selvstendig forening, basert på frivillighet. 
Huset skal kunne brukes av alle og vi ønsker et mangfold av brukere både korttids og 
langtids. 
 
Nytt styre ble valgt  og består av: 
 

• Leder: Vanja Sørvik            Valgt for 1 år - på valg hvert år 
• Nestleder: Irene Mathisen   Valgt for 1 år - nyvalg årsmøte for 2018 
• Kasserer: Ida Buschmann   Valgt for 1 år - nyvalg årsmøte for 2018 
• Sekretær: Trine Buschmann      Valgt for 2 år - nyvalg årsmøte for 2019 
• Styremedlem: Eirin Blomsø       Valgt for 2 år - nyvalg årsmøte for 2019 
• Vara: Wenche Eliassen              Valgt for 1 år - nyvalg årsmøte for 2018 

 
 
Vi hadde 11 medlemmer og 7 støttemedlemmer medlemmer i 2017. Dette er noe vi gjerne 
ønsker flere av. 
 
 
Av arrangementer gjort i løpet av året hadde vi påskebasar, cruiseskip-kafè, hadde 
servering på festivalens årsmøte og på et folkemøte vi klarte få flyttet til grendahuset på 
kort varsel. Alt dette var i første halvdel av året. Resten av året ble mer slunket i henhold til 
arrangementer. 
 
Våren 2017 fikk vi pusset opp de to utleierommene i kjelleren, malt og lagt nytt gulv, samt 
fått inn endel brukte møbler. Disse ble akkurat klar til utleie i festivalen. Mye arbeid og  lite 
dugnadsfolk. Jobber enda med å få i stand badet og mere møbler slik at rommene blir 
med innbydende. Fikk tilskudd til innkjøp som ikke er brukt enda. 
Ellers har  vi kjøpt inn litt nytt dekketøy og fått deler av et brukt kjøkken vi skal supplere 
hovedkjøkkenet med. 
Nytt tak til utbygget ble bestilt våren 17, men måtte rebestilles i november og derfor ikke 
påbegynt. Kostnad 56000,- 
 
På slutten av året mistet vi leieboer i leilighet, og ønsker/må pusse opp denne før ny utleie. 
Dette er sårbart da denne holder oss med stabil inntekt. Har bestilt elektrikere til nytt 
sikringsskap. Kostnad 17000,- 
 
Har fått oss kontoer på bl.annet Nor-engro, Jula, Ikea og Vega-Direkt(Restaurantutstyr) 
slik at vi kan handle inn ting vi behøver. 
 
Ellers er huset leid ut litt gjennom året, men på langt nær så mye vi skulle ønsket. 
 
1 styremedlem trakk i løpet av året, og da vises det hvor sårbart det er med få personer i 
et styre. Leder ønsker vedtektsendring ang dette. 
 

Økonomi 
Vi har fremdeles en god del på konto, men er sårbar for større utgifter. Ida har gjort en god 
jobb med å få kontroll på etterslepet på det gamle og årets regnskap. 
Men er ingen tvil vi trenger mere arrangementer for å opprettholde økonomien. 



 
Inntekter 2017: 117882,- 
Utgifter 2017:    103925,- 
 
Overskudd 2017 13957,-    

 
Fremtidige mål, 3-årsplan 2018-2020 
 
Endel tidligere mål har vi ikke klart å gjennomføre så vi får videreføre disse. 
 

 Bytte tak på utleieleiligheten – innen vår 2017 -utsatt til taket kommer 

 Renovere nåværende bad i kjeller - innen sommer 2018 

 Nytt kloakksystem inne/ute – innen sommer 2018 

 Maling av saler – innen sommer 2018 

 Handikap toalett og kanskje dusj oppe i hovedetasjen – innen 2019 

 Fikse rullestolvei til inngang bak - sommer 2018 

 Elektrisk arbeid for å ferdigstille kjøkken – innen våren 2018 

 Supplere bord/stoler til hovedsal – innen høst 2018 

 Nytt elektrisk anlegg i utleieleiligheten – innen vår 2018 

 Renovere utleieleiligheten – innen vår 2018 

 Endring av scenen(mindre/fjerne) – innen 2020 

 Pusse opp resten av rom i kjeller for event utleie – innen 2020 

 Sette opp gjerde og lage platt i hage - innen 2020 

 Fikse området rundt hele huset – innen 2020 

 Ny skyvevegg mellom saler – innen 2020 
                                             
 
 
 
 

 


