
 
 
 
 
 
 
Årsberetning fra hyttekomiteen 2011 
 
Hyttekomiteens medlemmer 2011. 
 
Jan Ivar Terkelsen  
Siri Wevstad  
Kristin Rustekaas 
Per Tveiten 
Magne Halberg 
Henrik Larsen 
Finn Andreassen 
Per Gudmund Waaler 
 
Vi sørger for at hytta med tilhørende brygger og bygninger holdes vedlike.  
Når et vindu eller en dør må skiftes, når en kran drypper eller dassen er tett, når et gulv må 
lakkes eller vaskes, når en flytebrygge har løsnet. Må ”Safen” stoffes, lekker den? Trenger du 
100 baguetter i morra tidlig, kontakt hyttekomiteen. 
 
Vårdugnad: 
Det ble avholdt vårdugnad 28.april meg god oppslutning fra de andre gruppene.   
Full opprydding og nedvask av vegger, gulv og kjøkkenutstyr. 
Platting spylt og utemøbler og griller satt på plass. 
Kader i betongbrygge og trapp reparert. 
Småsnekring, skifting av råtne bord og maling av hovedhytta og startbu. 
Brygga ved jollebu hadde nok engang fått skader, forankring til fjell var rustet vekk. Her ble 
det tatt en rask styreavgjørelse, penger bevilget og nye rustfrie knekter bestilt.  Ved hjelp at 
god dugnadsinnsats ble brygga på kort tid reparert, nå vil den vare i mange år. 
 
Vertskapsukene:  
Gjestehavn med vertskap fra uke 25 tom uke 30, godt besøk av gamle og nye gjester.  
Får alltid mye skryt av gjester for hyttas fine havn og gode service. Vertskapet gjør en 
kjempejobb. Kaffeservering etter flaggheis. Tenning av griller, og kiosksalg til de sene timer. 
Her er alltid rent og alle føler seg velkommen. Dessverre er det en del som stikker fra 
regninga.  
 
Seilerhytta ble nok engang et populært samlingssted på St. Hans kvelden. Medlemmer, store 
og små, med venner koste seg rundt grillene i den fine sommerkvelden. 
 
Høstdugnad 15.oktober:  
Igjen stor oppslutning fra gruppene.  Alle utemøbler ble plassert i ”vinteropplag” under 
veranda. Griller, søppeldunker med mer plassert i WC.  Hytta klargjort for vinteren.  
 



Hyttekomiteen avholdt vintermøte 24.01.12. 
Program for sesongen ble gjennomgått, dato for vår og høstdugnader og ledige vertskapsuker 
blir lagt på hjemmesida. 
Vår bookingansvarlige, Per Tveiten, overlater oppgavene til Line Melhus.  
Kontakt Line dersom du ønsker å leie hytta, hun treffes på telf. 95921514,  e-post 
line.melhus@hotmail.com 
Jan Ivar overlater etter hvert lederjobben til Finn Andreassen. 
Vi mangler ikke oppgaver, flytebryggene ved jollebu er skadet og må utskiftes. 
Betongbrygga mot sydvest har nå så store frostskader at reparasjon må utføres, armert påstøp. 
Vi ønsker dugnadshjelp fra andre grupper! 
 
 
 
 
 
HA EN FIN VINTER – HILSEN HYTTEKOMITEEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


