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Første styremøte ble holdt 12. Mars. Samme dag som landet ble stengt
ned og alle arrangementer fremover ble lagt på is. Huset ble i en
periode stengt for utleie og vi måtte sørge for å få på plass nødvendige
smittevernstiltak i form av infoskriv, spritdispensere og økt fokus på
renhold.
11.Mai arrangerte vi en liten rydde/vaskedugnad. Uteområdet ble
ryddet, og inne ble alle rom, stoler og bord vasket. Tusen takk for
hjelpen til alle oppmøtte.
Etter dugnaden ble det hengt opp nye, «freshe» gardiner både oppe og
nede og uteområdet ble spylt.

I Juni takket Eldbjørg og Arnfinn Næssether av, som henholdsvis
utleieansvarlig og vaktmester. De har vært med Grendahuset siden
starten, og de har begge gjort en kjempeinnsats for huset vårt gjennom
alle årene. Mange arbeidstimer, arrangementer og dugnader. Vi takker
så mye for samarbeidet og innsatsen deres.

Vi har siden da fått ansatt ny vasker. Thuy Diep Strømsvåg har fått
den omfattende jobben med å holde huset rent, pent og smittefritt.
Hun gjør en god jobb, og vi er svært takknemlige for og ha henne med
på laget.
Siden utleien naturlig nok har vært svært lav i år så har Randi vært
ansvarlig for den. Hun har også hovedansvar når det kommer til
vaktmesteroppgavene, sammen med resten av styret. pr. dags dato.
I juli ble det kjøpt inn skap til gangen utenfor kjøkkenet oppe. Mye
ekstra oppbevaring, og plassbygd for å utnytte det ellers så trange og
lite brukte rommet.

Vi fikk sponset nye terrassebord fra MøreTre/Talgø som er tenkt å
bruke for å ordne og bygge ut plattingen ved kjelleren. Drømmen er å
få lagt tredekke på verandaen oppe også.
På vårdugnaden var det flere som mente at den mye omtalte
«Haugen» på nedsiden kanskje burde fjernes. Da den ikke så noe
særlig ut, var et hinder for brøytingen samt tok opp parkeringsplasser.
Det ble etter hvert besluttet at den skulle fjernes.
John Olav Baatvik hugde ned trærne og fraktet de bort, og Lars Arne
Bøe fjernet selve haugen. «Tusen takk Karræ, no vart det fersyneme
sneddje neom her!»

På alle møtene vi hadde og via vår messengerchat startet vi å
planlegge jubileumsmarkering: Bøfjorden Grendahus 25år!
Etter hvert forstod vi at det ikke ville være mulig å arrangere noen slik
feiring i år. Men for å markere litt, samt få inn litt penger så arrangerte
vi digital Supertrekning med fantastiske gevinster!
Vi forhåndsolgte lodd via Facebook og bøker gikk rundt bygda. Selve
trekningen ble utført av styret og gevinstene ble kjørt ut til de heldige
vinnerne. Her fikk vi inn i overkant av 30.000, - Som er aldeles supert
spør du meg!

Før jul pyntet vi med lyslenker ute.

På nyråret ble det kaldt. Så kaldt at varmepumpen i kjelleren ikke
klarte og holde god nok temperatur uten hjelp fra gulvvarmen.
Varmepumpen i storsalen fikk også problemer, så store problemer at
den rett og slett sluttet å fungere og må skiftes ut. Dette er en stor
utgift etter et labert inntektsår. Derfor ønsket vi å prøve oss på en
Spleis. Vi oppfordret alle venner av Grendahuset til å hjelpe til med
finansieringen. Enten via Spleis eller vår gavekonto.
Tilbakemeldingene har vært utelukkende porsitive og resultatet er mye
bedre en vi kunne ha drømt om. Tusen takk for all støtten dere har vist
Grendahuset. Sammen er vi dynamitt!!!

