
 

 

 

 

Årsmelding for Husstyret, Lye forsamlingshus 2019 
 

 

1. Styret 
 

Etter årsmøtet 2019 på Lye forsamlingshuset har Husstyret bestått av følgende medlemmer: 
 

Valgt av årsmøtet 2019: Leder  Tor Magne Fjetland 

Valgt av årsmøtet 2016: Sekretær  Torill Sandsmark 
  

IMF:     Styremedlem/Kasserer Helen Slettebø  

NLM:  Styremedlem    Asbjørn Aarsland   

Normisjon: Styremedlem      Øystein Dahlstrøm  

Soknerådet: Styremedlem       Willy Finnbakk (til november) 

      Harald Auestad (fra november) 

NMS:          Ingen representant  

Norges KFUK-KFUM:      Ingen representant 

Ungdomane                       Ingen representant  

 

 

2. Styremøter 
 

Husstyret har hatt 5 styremøter hvor av 21 før årsmøtet. Av de 25 sakene styret har behandlet i 

løpet av året vil vi kort nemne: 
 

Alternativ basar: Det ble ikke holdt basar for huset dette året. Å avholde basar er en 

tidkrevende oppgave som ofte faller på dei same personane kvar gong. Husstyret vedtok difor 

dette året at vi skulle ha ein innsamling som alternativ til basar. Innsamlinga vart annonsert på 

heimesida og med oppslag på huset.  
 

Søknad fra barnehagen om å sette opp lavvo / grillhytte: Barnehagen søkte og fikk 

tillatelse til å sette opp lavvo / grillhytte på husets område på nedsiden. Betingelsene var at 

barnehagen måtte ta alle kostnader og all sikring av bygging og bruk av lavvoen / hytta. 
 

Vinduene som ble tatt ut da barnehagen måtte sette inn større vinduer ble vedtatt at skulle 

legges ut for salg. 

 

 

3. Arrangementer 
 

Aktiviteter på huset 

Av de mange aktivitetane som drives på Forsamlingshuset vil vi nemne: 

Gudsteinester (DNK), Sundagssamlingar (INN kyrkja), sundagsskolen, onsdagsmøter, 

Husfellesskapsgrupper, Middag for 6, ungdomsarrangement, Varden ungdomsarbeid, KRIK, 

Lukas ungdomskor, Misjonsforeningar, Lykkeliten, Lye barnegospel, konfirmantundervisning, 

dåpsskole, Lye Blå Kors speidarar, Solstreif barneforening, Strikkekafé, Moskus. 



 

 

Forsamlingshuset 30 år 

Dette året var Forsamlingshus 30 år. Dette ble markert med en fest på vårparten. Det var 

mange inviterte og mange gode krefter som stod i bresjen for festen.  

 

 

4. Vedlikehold 
 

Forsamlingshuset vart 30 år dette året. Mange bruker huset og det er derfor også behov for 

vedlikehold.  

Vedlikehaldsgruppa gjør trofast og uvurderlig innsats med å vedlikehalde huset, både 

innvendig og utvendig slik at det framstår som funksjonelt og moderne.  

T.d. kontoret i 2. etasje framstår nå som eit nytt og funksjonelt rom etter mange timers innsats. 

 

 

5. Nytt podium 
 

Denne sommeren la Tom Carlos Slettebø og venner ned eit stort arbeid med å bygge nytt 

podium. Det ble større og litt høgare enn den forrige.  

 

 

6. Økonomi 
 

Inntekter:  291.329,- 

Utgifter:    260.930,- 

Resultat:     30.399,- 

 

Husstyret har følgende hovedinntektskilder: 

Barnehagen, givertjeneste/gaver, Gudstenester og alternativ basar var dei største 

inntektskildene. Den alternative basaren t.d. ga kr. 32.200,- som var om lag kr. 27.00,- mindre 

enn fjorårets basar.  

Inntektene fra Telenor anlegget i kjelleren er også gode å ha. Fast gjevarteneste utgjer også 

noko. 

De største utgiftspostane er bygg / anlegg, strøm og forsikring. I tillegg dette året har det vært 

nokre utgifter til nytt podium. 

 

 

7.  Framtid 
 

Dette året har Husstyret hatt god representasjon fra eigarorganisasjonane. Det er viktig for 

legitimiteten til Husstyret at det framover også vil være slik. 

Vedlikehold av huset vil også være ei fast og nødvendig oppgåve. 

 

Økonomi/fast gjevarteneste 

Oppussing av forsamlingshuset koster penger. Me får inn noko på fast gjevarteneste og 

leieinntekter. Me håper at fleire ønsker å bidra med eit fast beløp slik at huset kan forbedres og 

utvikles. 

 

Dugnadsinnsats 

Det er fortsatt behov for ein betydelig dugnadsinnsats for at huset skal fremstå som trivelig og 

innbydeinde. Man kan bidra gjennom tenestegrupper, som oppsatt på dugnadslister eller 



 

 

gjennom eit konkret prosjekt.  

 

Det er fortsatt noen «hull» i vaskelistene som omfatter vask på lørdagene. 

Vask av mopper og kjøkkenhåndklær er også eit eksempel på basert på frivillig arbeid. 

 

 

8.  Ein spesiell takk til 
 

Husstyret vil på denne enkle måten takke alle som stiller opp på aktiviteter, arrangement og 

støttefunksjoner på huset. 

 

Vi retter ein spesiell takk til: 

 

Vedlikeholdsgruppa som trofast møter opp og ivaretar huset. 
 

Festkomitéen som arrangerte 30-års festen for Forsamlingshuset og alle som bidro til å gjøre 

dette til en stor og hyggelig markering. 
 

Tom Carlos, Eivind og andre som har jobbet hardt for å bygge nytt podium i løpet av 

sommeren. 
 

Alle som er med og vasker/rydder på huset. 

Alle som er med i gjevarteneste eller har gitt gave til huset. 

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

praktisk tenestegruppe. 
 

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, 03.02.2020 

 

 

________________   ________________    ______________ 

Tor Magne Fjetland   Øystein Dahlstrøm    Helen Slettebø 

Leier        Styremedlem    Kasserer 

 

 

______________  ___________________   _______________ 

Asbjørn Aarsland   Torill Sandsmark   Harald Auestad 

Styremedlem          Sekretær    Styremedlem 


