
Årsmelding fra Husstyret for Lye Forsamlingshus 2009 
 

1.  Styret 
 

Etter Årsmøtet 2009 på Forsamlingshuset har Husstyret bestått av følgende medlemmer:  

 

IMF Leiar Morten Slettebø 

Valgt av årsmøtet Sekretær Per Magne Lende 

Soknerådet Kasserer Jone Ueland 

NLM Styremedlem Brynjulf Auestad 

Normisjon Styremedlem Solveig Vatland 

Ungdomsrepresentant Observatør Kristian Mansåker    

Time Kr. Ungdomslag Ingen representant 

NMS Ingen representant 

 

 

2.  Styremøter 
 

Husstyret har hatt 8 styremøter i løpet av 2009 hvorav 1 før årsmøtet. Av de 61 sakene styret har 

behandlet etter årsmøtet vil vi kort nevne: 
 

1)Dugnader: 

Det er gjennomført vedlikeholdsdugnader dette året, bla. boning av gulvene i salene nede og 

oppe på ungdomsloftet. Vil også berømme vedlikeholdsgruppen som gjør en flott jobb med å 

holde huset i orden. De har dette året blant annet opparbeidet uteområdet. 

 

2)Lamper: 

 

Vi har skiftet ut alle lampene i sidesalen. Vi jobber med å gjøre noe med lampene bak i 

hovedsalen. Vi vurderer også å skifte ut bordene på huset som nå er ganske slitt. 

 

3)Telenor – flytting av uteanlegget: 

 

Etter mye mas har Telenor endelig fått flyttet opp utedelen av pumpen på veggen. Denne ble til stadighet 

ødelagt og fremstod som en fare slik den stod på bakkenivå. 

 

4)Kollisjon i veggen til forsamlingshuset: 

 

I juni 2009 hadde vi en skade på forsamlingshuset i forbindelse med uvettig bilkjøring. Skadene er nå 

utbedret bortsett fra litt maling på ytterveggen. Denne saken har medført et betydelig mer arbeid for styret i 

tiden etter skaden. Personen som kjørte bilen var villig til å gjøre opp for seg slik at det ikke ble noe 

problem i forhold til utgifter og forsikring. 

  

5)Vaskelister/ renhold: 

 

På et tidspunkt i 2009 fungerte ikke vaskelistene slik de skulle. Renholdet på huset var langt fra 

tilfredstillende. Etter ferien 2009 fikk vi laget en ny vaskeliste som dekket fellesarealene på huset. Denne 

går nå sin gang men vi har ikke folk til å vaske på huset etter uke 13, 2010. Vi har imidlertid også hatt noe 

problem med at storsalen ikke alltid har vært vasket etter aktiviteter på huset. Det er den enkelte gruppe/ 

aktivitet som har ansvaret for å rydde, støvsuge og vaske storsalen etter seg. 

 

 

 



 

3.  Arrangementer 
 

I november var det basar til inntekt for Forsamlingshuset. Det kom inn cirka 65000 kroner.  

Dette er en god økning fra året før. Basarkomiteen gjorde en aldeles glimrende innsats. Det var 

også gledelig å se at så mange personer var innom og støttet basaren dette året.  

 

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, dåpsskule gudstjenester, onsdagsmøter, m.m. 

Krik og Juniorkrik er også nært knyttet til arbeidet på huset selv om de har hovedarena i 

idrettshallen.  
Vi setter pris på at det er mye som skjer, og alt arbeidet som legges ned i de ulike aktivitetene. 

 

5.  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.  

 

6.  Framtid 
 

Husstyret ser at vi har mange utfordringer: 

 

- Utvidelse / utbygging : 

 

En eventuell utbygging vil bli et kjempeløft for forsamlingen. Det har ikke blitt gjort noen ting  

på dette området dette året. Vi vil det kommende året jobbe med å bevisstgjøre forsamlingen om 

at utbygging er et behov for huset. 

 

 -Dugnadsinnsats/ vaskelister: 

Det er fortsatt behov for betydelig dugnadsinnsats for at huset skal framstå 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  

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. 

Det er mange ulike brukere av huset. Viss alle disse rydder og vasker etter seg vil denne delen av 

arbeidet gå mye lettere. 

 

7.  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 
- Alle som er med og vasker på huset. 

- Alle som har deltatt i forbindelse med dugnader og til de som har meldt seg til tjeneste i  

   praktisk tjenestegruppe. 

- 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 11.01.09. 

 

 

Morten Slettebø                            Per Magne Lende                         Jone Ueland                                

leder                sekretær                    Kasserer 

 

 

 Brynjulf Auestad                   _Solveig Vatland                       

     styremedlem                         styremedlem   

 


