
 

 

Årsmelding for Husstyret, Lye forsamlingshus 2013 

 

 
 

1. Styret: 

 
Etter årsmøtet 2013 på Forsamlingshuset har Husstyret bestått av følgende medlemmer: 

 

IMF    Leder   Morten Slettebø 

Valgt av årsmøtet   Sekretær  Per Magne Lende 

Soknerådet   Kasserer  Jone Ueland 

NLM    Styremedlem  Brynjulf Auestad 

Normisjon   Styremedlem  Ingen representant 

Ungdomsrepresentant  Observatør  Ingen representant 

Time Kr. Ungdomslag    Ingen representant 

NMS       Ingen representant 

 

 

2. Styremøter 

 
Husstyret har hatt 8 styremøter hvorav 2 før årsmøtet. Av de 45 sakene styret har behandlet i 

løpet av året vil vi kort nevne: 

 

Nytt kjøkken: 

 

Husstyret har brukt store deler av tiden etter årsmøtet på å planlegge og gjennomføre 

vedlikehold og oppussing av kjøkkenet. Kjøkkenet ble revet like før sommeren 2013 og vi 

startet på oppussingen like etter sommeren 2013. Arbeidet med kjøkkenet ble ferdigstilt like 

før jul 2013.  

 

Det har blitt lagt ned mange dugnadstimer på kjøkkenet i løpet av 2013. Vi vil med dette 

takke alle som har deltatt i dette arbeidet. 

 

DUGNAD: 

 

Ungdomsloftet: 

 

Ungdomsloftet har vært veldig slitt og utrivelig. I løpet av 2013 kom det innspill på at en 

ønsket å pusse opp dette lokalet. Husstyret stilte seg positive til dette og arbeidet med 

oppussingen startet opp for fullt like før jul 2013.  

 

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. 

 

 

Uteområdet: 



 

 

 

I løpet av året har det også blitt lagt bark på uteområdet. Flere av bedene har blitt singlet opp 

og ryddet i. Dette letter fremtidig vedlikehold. 

 

3. Arrangementer: 
 

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 har aldri vært bedre. 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, 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. 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. 

 

Vi trenger flere rom på huset og har blant annet diskutert en flytting av toaletter i 

kjellerrommet for å få en bedre utnyttelse av rommet der nede.  

 

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. 

 

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. 

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 17.02.14 

 

 

_____________  ______________   ______________ 

Morten Slettebø  Per Magne Lende   Jone Ueland 

       Leder          Sekretær        Kasserer 

 

 

 

______________     

Brynjulf Auestad     

 Styremedlem      


