Årsmelding 2017
Dølehalli Grendelag l Dølehalli SA
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styret for-261:5' har vært:
Formann og Husfar:

Bjørn Haugerud

Styremedlem:

Per Larsen

Styremedlem:

Olav Solli

Styremedlem:

Kåre Slåtta

Styremedlem:

Aksel Andersen

Kassererl regnskapsfører:
Solveig Jamgrav

Revisor:
Geir Aase
Vara medlemmer:
Terje Nilsen Haugen
Hege M. Bjåland
Ottar Gjersund
Nunnun Gjersund

Val nemnd:
Mari Gjersund
Olav Nordskog
Torunn Trahaug Soll id
Styret har hatt 2 styremøter.
De store arrangementa i husets regi, har i 2015 vært:
17 mai
Basaren
Dyrsku'n
Skreppa er fortsatt en trofast leietaker i lokalene i kjelleren på grendehuset.
Det har vært en nedgang i utleie til ulike arrangement i 2017, noe vi må prøve å snu. Det bør derfor
gjøres noen tiltak fremover for å få opp aktiviteten på huset.
Dette gjelder ikke bare styret for grendehuset, men alle eierne av huset også, som nå blir hele bygda.
Økonomien er fortsatt grei, men vi trenger noen ekstrainntekter for å kunne holde tritt med
vedlikeholdsutgiftene. Vi må nå få tatt ett tak på det gml. "skolebygget", der vi må drenere langs
muren på oppsiden for å få vekk fukt og lukt, samt at det må gjøres noen tiltak i kjelleren p.g.a. dette.
Vi burde også se om vi kan finne litt kapital til å renovere litt i leiligheten, slik at denne kan leies ut.

Det hadde gitt en del gode ekstrainntekter.
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Har søkt om en del kulturmidler til dette i år også, og krysser fingrrne for at vi får litt hjelp der. Når vi
nå har skiftet navn og organisasjonsform, kan vi begynne å motta ~. samt at vi har mange
flere muligheter til å søke om tilskudd/penger til forskjellig tiltak i husets regi.
Basaren er fortsatt kjempepopulær og gir en god del kroner i kassen, i år kom det inn litt i underkant
av 30 000,Vi er også i 2017 meget takknemmelige for at bygdefolk er så flinke til å kjøpe lodd og at de fortsatt
er så rause med gaver til dette arrangementet. Dette er kjærkomne penger til driften av huset.
Vi må derfor, også i år som i fjor, og årene før det, rette en kjempetakk til bygdefolket som gir gaver
år etter år, og gjør dette til et meget hyggelig arrangement, og en innbringende dag for Dølehalli.
Selvfølgelig også en kjempetakk til næringslivet i Morgedal og bygdene rundt, som også gir flotte
gevinster til basaren vår.
Vi må selvfølgelig også rette en kjempestor takk til bygdefolket, både i Brunkeberg, Orda l , Åsgrend
og Morgedal for den kjempejobben de gjør på Dyrsku'n for idrettslaget og grendehuset.
Styret er fortsatt sammensatt av minst 50% menn og 50% menn, med en gjennomsnittsalder på
langt over ett halvt hundre år. Skulle nesten tro vi levde i ett gammelt gubbevelde.
Men i år tror vi det kommer inn noen damer på laget. Om gjennomsnittsalderen går ned, er vel
kanskje ikke helt sikkert, men vi håper uansett at det kommer inn noen damer. Står i alle fall, etter
det styret har fått indikasjon på, noen damer klare hvis årsmøtet sier ja til disse, noe vi selvfølgelig
håper de gjør.
Vi vil også rette en kjempetakk til de som går ut av styret i år, og så ønsker vi selvfølgelig de nye i
styret velkommen.

Morgedal 21. mars
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Styret i Dølehalli SA

