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Søndagsmiddag 23. april 2017 – Hjemmelagde fiskekaker!
Vi håper å gjenskape den samme stemningen som i fjor, da det var rekord i antall besøkende på vår søndagskafé! Vi hadde forberedt
middagsmat til 100 gjester men da kjøkkenpersonalet endelig skulle sette seg ned og smake, så måtte de dele restene! Kanskje trist for
kjøkkengjengen, men samtidig – UTROLIG HYGGELIG!

Vi satser på minst like gode fiskekaker som i fjor. Dette er kortreist mat hvor fisken er fanget i Drøbaksfjorden, renset og sløyd og lagt rett i
fryseren. Deretter tar de fantastiske «krydderjentene» våre Marit og Toril og maler opp fiskekjøttet, blander og krydrer og steker de
nydeligste fiskekaker du kan tenke deg! Godt tilbehør som revne gulerøtter, nykokte poteter og stekt løk er en selvfølge! I tillegg serverer vi
en god varm suppe til forrett for de som ønsker det og selvfølgelig en dessert. Og alt sammen til de samme sympatiske prisene som før.
Det betyr at hovedretten koster kr 100,- og at du får en 3-retters til kr 150,-!

Protokoll (referat) fra årsmøtet
Det var et meget effektivt og trivelig årsmøte som gikk av stabelen tirsdag 28. februar 2017. 21 personer stilte opp og i løpet av en lille
times tid var hele årsmøtet ferdig. Da hadde vi også rukket å spise hjemmebakt kake (takk til Tone Mikkelrud), drukket kaffe og hatt det
hyggelig. Grunnen til at årsmøtet gikk såpass raskt var ikke fordi det manglet saker, men fordi mye «går på skinner» for tiden. Den gode
stemningen rundt grendestua skal vi forsøke å ta godt vare på! Her følger protokollreferat. Den er også lagt ut på våre hjemmesider:
www.digerudutleielokale.com

Protokoll fra årsmøtet for Digerud grendestue. Tirsdag 28. februar 2017 kl. 19:00
Tilstede fra styret: Morten Bøhlerengen, Seppo O. Dyrseth, Ann Kristin Gullie, Morten W. Ernø, Jan Mikkelrud, Tom Degerud, Camilla
Galby og Line Digerud Waagsaas. Fra Festkomitéen stilte Marianne Evensen og revisor Kjell Kristiansen var tilstede. I tillegg møtte 11
andre medlemmer eller med tilhørighet til grendestua opp, til sammen 21 personer.
1.

Valg av møteleder og referent
Møteleder: Morten Bøhlerengen.
Referent: Morten Waibel Ernø.
Odd Berg og Tonje-Marie Røste ble valgt til å godkjenne protokoll.

2.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjennes av årsmøtet.

3.

Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år.
Årsberetning var sendt ut på forhånd til alle som er registrert med e-post adresser. Morten Ernø gikk derfor raskt igjennom årsrapporten og det var ingen kommentarer eller tillegg.
Årsberetningen ble godkjent av årsmøtet.
Regnskapet for 2016 var også sendt ut på forhånd og de viktigste punktene ble gjennomgått av Morten Ernø. Det ble foreslått at

det
sendes ut en egen e-post med oppfordring til alle om å registrere Digerud grendestue som mottaker av grasrotmidler og at denne
inntektsposten spesifiseres i neste års regnskap.
Revisor Kjell Kristiansen er i prosess med å kontrollere regnskapet. Han ønsker å gå igjennom alle bilag og det må tas i mellom
medisinsk behandling og vil ta noe tid. Det ser foreløpig fint ut. Under forutsetning av at det ikke dukker opp noe uforutsett
anbefaler
han at årsmøtet godkjenner regnskapet.
Regnskapet for 2016 godkjennes under forutsetning av at revisor først godkjenner regnskapet.
4.

Budsjett og fastsettelse av kontingent
Morten Ernø gikk igjennom budsjettet for 2017.
- Tom Degerud foreslår at vi får Trond Bøhlerengen (Byggforsk) til å ta en befaring av loftet og komme med råd på hvordan vi kan
isolere dette på en korrekt måte. Forslaget bifalles.
- I forbindelse med felling av den store bjørken ved uthuset bør vi samtidig få renset grener på andre store trær som kan være i
konflikt
med bl.a. strømledninger.

5. Planer for kommende år
Neste års planer leses opp av Seppo Dyrseth. Vi har vært litt forsiktige med forslag til omfanget av arrangementer for 2017. Det kan
derfor bli flere ting vi er med på, bl.a. Fagerstranddagene, men dette blir i så fall et positivt tillegg.
- Toril Back, Marit Aasbakk og Grete-Lill Bøhlerengen, som ofte bidrar ifm søndagsmiddagene, anbefaler at vi får flere til å hjelpe til.
Søndagsmiddagene har blitt veldig populære og gir gode inntekter til foreningen. En liste ble sendt rundt og 6 nye navn kom på lista
for frivillige som kan tenke seg å hjelpe til. Verving av enda flere fortsetter blant medlemmene og erfaringen viser at det er personlig
forespørsel som får folk til å stille opp.
Planene for 2017 ble deretter godkjent av årsmøtet.
6. Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.
7. Valg av styremedlemmer og styrets leder
Følgende endringer fra 2016 er foreslått:
- Morten Bøhlerengen trekker seg og Ann Kristin Gulli velges inn som ny leder.
- Trude Eker tar ikke gjenvalg og erstattes av Tonje-Marie Røste. Hun ble presentert for årsmøtet og får rollen som sekretær. Tonje har
et aktivt år foran seg nå, og kan få avlastning til sekretæroppgaven av Morten Ernø.
- Line Digerud Waagsaas går ut som varamedlem og går i stedet inn i festkomitéen.
- Resten av styret blir som tidligere, med Camilla Galby som representant fra festkomitéen.
- Festkomitéen får to nye medlemmer som erstatning for Lars Egsæter, Ole Johnny Bøhlerengen og Merethe Smedmoen Haugerud;
nemlig Line Digerud Waagsaas og Marie Degerud Jeppesen.
Forslaget til nytt styre velges enstemmig uten kommentarer. Det nye styret i Digerud grendestue for 2017 blir således:
Leder:
Ann Kristin Gullie
Nestleder/husansvarlig:
Seppo Dyrseth
Sekretær:
Tonje-Marie Røste
Kasserer:
Morten Waibel Ernø
Styremedlem: Jan Mikkelrud
Styremedlem/leder i byggekomitéen:
Tom Degerud
Styremedlem/leder i festkomitéen:
Camilla Galby

Andre verv:
Festkomitéen:

Web/hjemmeside:

Siri Myrbraaten
Marianne Evensen
Line Digerud Waagsaas
Marie Degerud Jeppesen (i tillegg til ansvar for Facebook-siden)
Kjell Kristiansen

8. Valg av revisor
Kjell Kristiansen foreslås som revisor.
Styrets forslag til revisor velges enstemmig uten kommentarer.
Årsmøtet avsluttes. Det var ingen saker til Aktuelt etter årsmøtet.

Protokoll fra årsmøtet godkjennes:
Digerud, 01.03.2017
Odd Berg

Tonje-Marie Røste

Husk å være tidlig ute med å bestille lokaler!
Planlegger du konfirmasjon, bryllup, jubileumsfest eller lignende så lønner det seg å være tidlig ute med å bestille lokaler på Digerud
grendestue. Vi opplever nå at våre gjester bestiller lokaler både 1 og 2 år i forveien, spesielt i forbindelse med høytidene (mai/juni,
september og desember). Husk også at bestilling foregår via e-post: booking@digerudutleielokale.com og at du må oppgi navn, adresse
og mobilnummer.

Digerud grendestues venner
Det er helt frivillig om man ønsker å være medlem av «Digerud grendestues venner», men vi setter selvfølgelig stor pris på alle som er
med og støtter vårt arbeid. Det koster kr 100,- per år og kan innbetales til konto: 1503.36.22195. Husk å oppgi navn, adresse og mobilnr.
Uansett er alle velkomne til å stå på listen som brukes til å sende ut informasjon! Vet du om noen som kan ha glede av å få tilsendt
informasjon via e-post, vær snill og send oss en melding via: post@digerudutleielokale.com.

