
Årsmelding zOLs

Dølehalli sA

Styret for 2015 har vært:

Formann:

Skriver og husfar:

Styremedlem:

Styremed lem:

Styremedlem:

Kasse re r/ regnska psfø re r:

Solveig Jamgrav

Revisor:

Geir Aase

Vara medlemmer:

Bjørn Kaasa

Terje Nilsen Haugen

Hege M. Bjåland

Ottar Gjersund

Per Larsen (Gått inn i styret)

Bjørn Haugerud

Geir Notodden

Olav Solli

Olav Gjersund

Per Larsen (Kom inn istedenfor Lena Gjersund)

Valnemnd:

Mari Gjersund

Olav Nordskog

Ann Helen Berge

Styret har hatt 4 styrem Øter.

De store arrangementa i husets regi, har i 2015 vært:

L7 mai

Basaren

Julebord

Skreppa ha nå vært en trofast leietaker i tokalene i kjelleren på grendehuset, og håper det fortsetter

noen år til.

Det harvært andre ulike arrangement på huset a20t5, bl.a. så har"jentun" iU.L. Dølen også iår hatt

2 dags fest, noe vi håper de vil fortsette med litt til. Bursdagsfeiringer og andre tilstelninger med mer,

har vi også leid bort lokaler til. Morgedal ldrottslag har som tidligere, hatt trim og spinning, pluss at

det har vært yoga her en kveld i uka.

Det er en forholdsvis stabil utleie av huset, men det er fortsatt mye ledig kapasitet.

Vi vil fortsatt prøve å få kjøpt inn projektor og annet utstyr, da det har vært en del etterspØrsel etter

dette til ulike arrangement, mØter og andre tilstelninger.



Økonomien er fortsatt grei, men vi trenger noen ekstrainntekter for å kunne holde tritt med

vedlikeholdsutgiftene, spesielt på det gml. "skolebygget" , der vi må drenere langs muren på

oppsiden for å få vekk fukt og lukt, og det må gjØres noen tiltak i kjelleren p.g.a. dette.

Vi har også måtte bruke en del kroner på service og vedlikehold av ventilasjonssystemet.

Det har blitt investert mye penger i "nytt" kjøkken, som nå er blitt oppgradert til ett mer eller mindre

profesjonelt kjøkken. Det er også blitt byttet ut alle lysarmaturer og varmeelementene i taket på

kjøkkenet.

Vi retter en stor takk til alle som har vært med å bidra for å få dette til, enten på den ene eller andre

måten, og en spesiell takk til U.L. Dølen for deres sjenerøsitet.

Aslak Slettemeås har vært en viktig brikke i det som har blitt gjort på huset her, han har gått her mer

eller mindre som en slags 7'de far i huset i mange år. Han har vært "prosjektleder" på

kjøkkenfornyelsen, og han har tatt seg av vedlikeholdet på ventilasjonssystemet med mer.

Vi må derfor rette en stor takk til han også.

Basaren er fortsatt kjempepopulær og gir en god del kroner i kassen.

Vi er meget takknemmelige for at bygdefolk er så flinke til å kjøpe lodd og at de fortsatt er så rause

med gaver til dette arrangementet.

Vi må derfor, også i år, 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 og Morgedal, for

den kjempejobben d" gjø, på Dyrsku'n for M.l.L. og DØlehalli. Det er kjærkomne midler å ta med seg.

Styret har vært sammensatt av minst 7OO % menn. Dette må vi giøre noe med, så nå håper vi

valgkomiteen har funnet noen fiffig og sprudlende damer til oss.

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.

Morgeda 121,. mars 2015

Styret i Dølehalli SA


