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Årsmelding	  2013	  
 
Styret	  
 
Styreleder:        Odd Arild Algrøy 
Nestleder:         Torstein Algrøy 
Styremedlem:      Kjetil Lie 
Styremedlem:       Christopher Hansen 
Styremedlem:       Mona Lie 
Styremedlem:       Frank Steinsland 
Styremedlem:       Siv Iren F. Larsen 
Varamedlem:        Tore Mathias Bjørndal 
  
 
Styreleder har innehatt vervene som kasserer, utleieansvarlig. 
Siv Iren Larsen har vært sækretær. 
 

Drift	  2013	  
 
Styret har avholdt 5 styremøter i 2013. Styret har hatt fokus på å opprettholde 
driften av Grendahuset og den aktivitet som drives der.  
Huset er også malt i året som gikk av pensjonistgjengen som gikk på med friskt 
mot. Dette var et fantastisk initiativ og vi setter stor pris på at gjengen gjorde en 
slik viktig jobb. Vi takker også alle som stilte opp på de arrangerte dugnadene.  
 
Arrangementer: 
St.Hans feiring: Godt oppmøte. Overskudd 1643kr. 
Dugnad på uteområdet. Ca16 stk møtte 
Pinsemarsj: Turmarsjen som samlet ca 35 til tur med spørsmål. Is og pølser i 
etterkant. 
Bossdag: Samlet inn 20 bossekker fra diverse veier i grenda. 
 
Ellers er det høy aktivitet på Grendahuset med folk fra grenda som arrangerer 
Linedance hver uke. Sotra bridgeklubb og en ny kortdesignklubb er også 
representert hver uke gjennom året. Fredagsklubben samles siste fredag hver 
mnd. Mercedesklubben har også hatt sine faste styremøter siste onsdag i mnd. 
Ellers er huset et populært lokale og er nesten utleid 55% av alle helger i året.  
 
 



 
 
 
 

Medlemmer	  
 
Grendalaget har 198 betalende medlemmer. Dette var en økning fra 154 i 2012. 
 

Økonomi	  
 
Driften viser et overskudd på 14569 kr som viser at driften er mulig å holde 
sunn på dagens nivå. Det er noe etterslep på vedlikehold innendørs som må 
prioriteres i året som kommer.  
 
Formann vil gjerne takke de som ville bli sittende som styremedlemmer og de 
nye som også ville bidra for at grendalaget skulle bestå. Revisor Helge Kaurin 
Nilsen skal også ha takk for jobben han har gjort dette og foregående år.  
 
Anglevik 12.03.2013 
 

 
 
Odd Arild Algrøy 
Formann 


