
Årsmelding fra Husstyret for Lye Forsamlingshus 2008 
 
1.  Styret 
 

Etter Årsmøtet 2008 på Forsamlingshuset har Husstyret bestått av følgende medlemmer:  
 
Valgt av årsmøtet Leiar Tor Magne Fjetland 
IMF Sekretær Morten Slettebø 
Soknerådet Kasserer Jone Ueland 
NLM Styremedlem Brynjulv Auestad 
Normisjon Nestleiar Solveig Vatland 
Ungdomsforbundet Ingen representant 
NMS Ingen representant  
Ungdomsrepresentant Observatør Kristian L. Mansåker    

 
2.  Styremøter 
 

Husstyret har hatt 8 styremøter i løpet av 2008 hvorav 2 før årsmøtet. Vi har bare vært 
vedtaksføre når samtlige medlemmer i styret møtte. Det er ikke godt nok. Vi er sårbare og 
trenger representantene fra de eierorganisasjonene som ikke har stilt med representant i styret. 
I 2008 ble det behandlet i alt 31 saker.  

 
3.  Arrangementer 
 

I november var det basar til inntekt for Forsamlingshuset. Det kom inn 53.230,- kroner.  
Det er ca 13.000,- kroner mer enn i fjor. 
Husstyret deltok aktivt sammen med basarkomiteen for å prøve å øke oppslutningen om basaren. 
Vi hadde store forventninger til at forsamlingen på huset skulle delta på – og støtte basaren. 
Vi var heldige og fikk Time Sparebank og Spinn Sykkelshop på Bryne til å sponse en sykkel 
inntil kr. 6.000,-.  Sykkelen var gevinst i et eget gratislotteri der alle husstander som deltok på 
basaren var med i trekningen. Invitasjon til basaren og opplysninger om gratislotteriet ble levert 
ut som flygeblad til alle husstander på Lyefjell.  
Dette året ble det også solgt lodd for basaren på Bryne Gamle Mek. Dette ga både mere inntekter 
og god ”reklame” for forsamlingshuset. 
Utover dette vil vi også nevne grillingen i Lyeparken etter den første gudstjenesten i høst.  
Dette er en årlig oppgave husstyret har påtatt seg og som har gitt litt inntekter til huset. 

 
4.  Aktiviteter på huset 
 

Av de mange aktiviteter som drives på Forsamlingshuset vil vi nevne:  
Lye Barnegospel, Juniorkoret, Junior-Kro, Fredagskvelden og andre ungdoms- 
arrangementer, Søndagsskolen, gudstjenester (søndagssamlinger), onsdagsmøter, m.m. 
Krik og Juniorkrik er også nært knyttet til arbeidet på huset selv om de har hovedarena i 
idrettshallen. Lukas har dessverre måttet legge inn årene grunnet manglende dirigent. 
Vi setter pris på at det er mye som skjer, og alt arbeidet som legges ned i de ulike aktivitetene. 

 
5.  Annet 
 

Huset har ved to anledninger blitt utsatt for innbrudd og hærverk.  
Ved en anledning ble et vindu og en indre dør brutt opp og en del utstyr stjålet.  
Ved en annen anledning ble inngangsdøra sparket inn og ødelagt. Heldigvis for oss har vi 
fagpersoner på huset som kunne fikse dette samme dag. Slikt setter vi stor pris på. 



 
 
6.  Økonomi 
 

Husstyret har følgende hovedinntektskilder: basaren, barnehagen, sjokoladefabrikken og leie av 
huset til forordnede gudstjenester. Inntektene fra Telenor-anlegget er også gode å ha. Vi viser 
ellers til eget regnskap. 

 
7.  Framtid 
 

Husstyret ser at vi har mange utfordringer.  
- Utbygging  
Spørsmålet om utbygging er fremdeles på planleggingsstadiet. Det største praktiske spørsmålet 
blir økonomien. 
- Dugnadsinnsats 
Det er fortsatt behov for betydelig dugnadsinnsats for at huset skal framstå som trivelig og 
innbydende.  
Husstyret har lagt seg på et overkommelig nivå når det gjelder sine dugnader. Det kunne nok 
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. 
Praktisk tjenestegruppe har en viktig funksjon i arbeidet med å vedlikeholde huset. 
- Renhold 
For at huset skal være trivelig å komme inn i og ha aktiviteter i, er det helt nødvendig med et 
godt renhold. Det trengs å ryddes og vaskes etter aktivitetene. 
Vi har derfor behov for mange frivillige hender som ser det som en oppgave å være med å holde 
huset rent og fint.  
Hvilke konsekvenser det vil få hvis vi ikke får nok folk til dette arbeidet er det ikke tatt stilling til 
enda. 

 
8.  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: 
- Alle som er med i arbeidet på huset blant barn, ungdom og voksne 
- Alle som er med og vasker på huset. 
- Praktisk vedlikeholdsgruppe som er med å holder huset i stand slik at det framstår som et 
   et godt sted å ha virksomhet i. 
- De som stilte villig og reparerte inngangsdørene etter at disse ble sparket inn og ødelagt. 
- Alle andre som ellers på hver sin måte bidrar til at huset er et godt hus å trives i og     
  drive aktiviteter og arrangementer i. 
 
 
Lye 12.01.09. 
 
 
 
Tor Magne Fjetland                         Morten Slettebø                             Jone Ueland_       

leder                sekretær                        kasserer            
 

 
 Brynjulv Auestad_                   _Solveig Vatland                            
     styremedlem                         nestleiar                     


