Årsmelding for Husstyret, Lye forsamlingshus 2014
1. Styret:
Etter årsmøtet 2014 på Forsamlingshuset har Husstyret bestått av følgende
medlemmer:
IMF
Leder:
Valgt av årsmøtet:
Sekretær
Soknerådet:
Kasserer
NLM:
Styremedlem
Normisjon:
Styremedlem
Valgt av årsmøtet:
Styremedlem:
NMS:
Ungdomane
Time Kr. Ungdomslag:

Morten Slettebø
Per Magne Lende
Jone Ueland
Brynjulf Auestad
Ingen representant
Torill Sandsmark
Ingen representant
Ingen representant
Ingen representant

2. Styremøter
Husstyret har hatt 7 styremøter hvorav 2 før årsmøtet. Av de 47 sakene styret har
behandlet i løpet av året vil vi kort nevne:
Kjøkken:
Husstyret har sluttført arbeidet på kjøkkenet og fått på plass de siste småtingene.
Ungdomsloftet:
Ungdomsloftet og oppussingen der ble ferdigstilt i løpet av våren 2014. En stor takk
til alle som var med og bidrog til at dette igjen ble et godt og trivelig rom å oppholde
seg i.
Utbygging:
Husstyret sendte på høsten 2014 ut brev til alle eierorganisasjonene der vi ba dem ta
stilling til å om deres del av tomten kunne nyttes til en eventuell utbygging av
forsamlingshuset. Alle var positive til dette så lenge de fikk være med i den videre
prosessen med utvidelsen.
Innkjøp:
Etter jubileumsfesten bestemte Husstyret at vi skulle kjøpe en gave for noen av
pengene vi fikk i gave. Vi vedtok da å kjøpe en gulvvasker for å lette renholdet på
huset. Det er stor slitasje og en slik maskin vil gjøre dette arbeidet lettere.
Det ble på høsten også kjøpt inn en egen moppevasker.
DUGNAD:
Det har vært mye godt generelt vedlikehold på huset hvor en har ryddet og kastet mye
rot som har blitt liggende lenge. Oppfordrer med dette den enkelte til å ta med seg
klær og andre eiendeler som fort blir glemt igjen rundt forbi.

Kjeller:
Vedlikeholdsgruppen har gjort en flott jobb i kjelleren med å male vegger og dører
der nede.
Rommet fremstår nå som mye lysere og triveligere enn det var før.
Hovedetasje:
Veggen bak altartavlen har blitt malt i løpet av året og rommet har nå blitt mer
helhetlig. En har også ryddet opp og laget til hyller på veggen i sikringsrommet ved
siden av kjøkkenet
Uteområdet:
I løpet av året har det blitt gjort en flott jobb med å single opp uteområdet mellom
parkeringsplassen og sykkelstien. Flere av bedene har også blitt ryddet opp i noe som
letter fremtidig utvendig vedlikehold.

3. Arrangementer:
I løpet av året var Husstyret med å arrangerte to flotte fester. Det ene var
dugnadsfesten etter kjøkkenet samt en flott 25 års fest for forsamlingshuset på høsten.
Godt å samles for på den måten å glede oss over fellesskapet og vise takknemlighet til
alle som har bidratt med sitt i alle disse årene.
Hus basaren var også dette året en veldig kjekk opplevelse. Det var godt engasjement
og folk stilte opp og bidro. Huset var fullt og resultatet på basaren var veldig godt. Vi
øker nå hvert år og det er veldig kjekt å se.
Det er også gledelig å registrere at vi dette året har fått inn flere gaver til drift av
huset. Huset er slitt og vi må gjøre flere utbedringer i årene som kommer.
Aktiviteter på huset:
Av de mange aktivitetene som drives på Forsamlingshuset vil vi nevne:
Åpen barnehage, Lye barnegospel, Agape, Junior kro, Fredagskvelden, Itte skuletid
og andre ungdomsarrangementer, søndagsskolen, dåpsskole, gudstjenester,
onsdagsmøter, strikkekvelder, Moskus m.m.
Krik for mange aldersgrupper er også nært knyttet til arbeidet på huset selv om de har
hovedarena i idrettshallen. Vi setter stor pris på at det er mye som skjer, og alt
arbeidet som legges ned i de ulike aktivitetene.
4. Økonomi:
Husstyret har følgende hovedinntektskilder:
Barnehagen, sjokoladefabrikken og leie av huset til forordnede gudstjenester.
Inntektene fra Telenor anlegget i kjelleren er også gode å ha. Viser ellers til eget
regnskap.

5. Fremtid:
Husstyret ser at vi har mange utfordringer i tiden som ligger foran oss:
Vedlikehold:
Forsamlingshuset begynner å bli gammelt og en merker at det er slitasje flere steder.
Det er også mange brukere og til tider trangt om plassen på spesielt gudstjenestene.
En må derfor påregne utskifting og oppussing av huset i årene som kommer. Dette er
noe som må tas gradvis slik at en slipper flere store løft samtidig.
Kjellerrommet og kontoret på loftet er noen av de første rommene som står for tur. En
må prøve å skape best mulige løsninger for alle brukerne av huset.
Økonomi/fast givertjeneste:
Oppussingen av forsamlingshuset koster penger. Vi vil utfordre forsamlingen til å
være med på en ordning med fast givertjeneste. En vil med dette sikre en jevn inntekt
slik at en lettere kan starte nye prosjekt.
Det er dette året veldig gledelig å se at givertjenesten til huset har økt merkbart i
forhold til fjoråret.
Dugnadsinnsats:
Det er fortsatt behov for en betydelig dugnadsinnsats for at huset skal fremstå som
trivelig og innbydende. Dette gjelder enten i form av tjenestegrupper, spesielt innkalte
eller som oppsatt på dugnadslister.
Den faste dugnadsinnsatsen er av uvurderlig betydning.
Det er fortsatt noe huller i vaskelistene men dette er noe vi håper vil ordne seg slik at
vi får dekket hele året.
Husstyret har lagt seg på et overkommelig nivå når det gjelder sine dugnader. Det
kunne nok ha vært behov for ytterligere innsats for å ivareta huset enda bedre, men da
trengs mer folk.
Dette er en balanse. Men, vi skal huske på at dugnader også er hyggelige sosiale treff.
Det er mange ulike brukere av huset. Viss alle disse rydder og vasker etter seg vil
denne delen av arbeidet gå mye lettere.
6. En spesiell takk til:
Husstyret vil på denne enkle måten takke alle som stiller opp på aktiviteter,
arrangementer og støttefunksjoner på huset.
Vi retter en spesiell takk til:
Basarkomiteen som gjorde en flott innsats.
Mariann og Kristoffer Espeland for en fantastisk innsats med renoveringen av
ungdomsloftet.
Alle som er med og vasker/rydder på huset.
Alle som har deltatt i forbindelse med dugnader og til de som har meldt seg til tjeneste
i praktisk tjenestegruppe, vedlikehold.

Alle andre som ellers på hver sin måte bidrar til at huset er et godt hus å trives i
og drive
aktiviteter og arrangement i.
Lye 27.01.15

_____________
Morten Slettebø
Leder

______________
Per Magne Lende
Sekretær

______________
Brynjulf Auestad
Styremedlem

___________________
Torill Sandsmark
Styremedlem

______________
Jone Ueland
Kasserer

