INFORMASJON TYIL ANDELSINNHAVERE I
STIFTELSEN DREYERBU 2019
Styret 2019
Styret har i 2019 hatt 6 styremøter og 2 styre/dugnadsturer til hytta i Sirdal
Styret har bestått av
Elin Lindberg Kjeldsen- styreleder
Vibeke Johnsen- kasserer
Ragnhild Thordal IT og vedlikehold
Sigrid Grøsvik- booking
Tommy Pedersen- IT og vedlikehold
Utleie 2019
Vi har dessverre ikke en total oversikt over utleie i 2019 sesongen. Dette skyldes
omlegging til ny nettside hvor oversikten på gammel side gikk tapt. Det vi kan si er at
utleien sett i forhold til regnskapet ser ut til å ha vært omtrent den samme som ved
tidligere år kanskje med en liten nedgang. Vi hadde jo håpet på å få den nye nettsiden i
gang en del tidligere og dermed og øke utleien det fikk vi ikke gjort. Vi har etter ny nettside
var operativ tatt kontakt med alle skoler i fylket som har idrettslinjer også ute på finn.no.
Det var flere som ønsket å leie hytta men nå ble jo det dessverre ikke noe av grunnet
koronasituasjonen.
Vi har sagt opp avtalen med Novasol, da dette ikke ga oss særlig inntekter i
sommerhalvåret. Vi har sendt mail til alle de som pleier å leie hytta gjennom Novasol og
informert om at de kan leie hytta direkte via oss, da får vi økt leien og i sommermånedene.
En gruppe har allerede booket hytta for neste sommer.
Vi har og lagt ut annonse om leie av hytta på finn.no og håper å få en del kunder der.
Når det gjelder året sesong har vi selvfølgelig tapt en betydelig del inntekt. Vi vet enda ikke
når vi kan åpne hytta for utleie igjen. Vi følger med på utviklingen og følger de råd som gis,
vi håper å kunne komme i gang kanskje med noe mindre grupper så snart som mulig.

Aktive andelsinnehavere
Etter ny opprydning i medlemsregisteret og e -post gikk ut til alle andelsinnehavere som
har sagt de ønsker informasjon 56 i alt, fikk styret tilbakemelding fra 49 medlemmer som
fortsatt ønsket og bli kontaktet av styret. Noen av de vi prøver å kontakte har ikke gitt
tilbakemelding. Disse ble og kontaktet via SMS.
Resterende andelsinnehavere som vi ikke har hørt noe fra må selv innhente informasjonen
fra https://www.dreyerbu.no/

NY NETTSIDE alle andelseiere bes logge inn og registrere
seg på følgende måte
Når det gjelder andelseiere må de sende en forespørsel på
https://www.dreyerbu.no/kontakt-oss/
(Deretter oppretter vi bruker og de kan logge inn og lage eget passord)

Branninspeksjon
Alle krav til brannforebyggende tiltak er utført og kontroll av varslingsanlegg og
slukkemidler er rutinemessig godkjent.

Hoved dugnad for Dreyerbu:
1-3 november 2019 samt ekstra individuelle dugnader.
En god gjeng på dugnad. Fikk gjort følgende i hytta:
•
•

•
•

Oppussing av tørkerom med fine og praktiske hyller til skisko og støpning av nytt
gulv. Epoxy.
Varmepumpe ble installert i tørkerom som gir god konstant varme for tørking av
klær. Og også i gang når dør står åpen. Gammel ved ovn er tatt bort – ble da også
større plass i rommet
Utvask og rydding av kjøkken
Støvsuging av alle senger og generell god utvask av hytta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
■

Reparasjon av transport kjelke
Vask av alle gardiner
Nye voksduker
Byttet noen leselamper over seng
Et par nye rullegardiner og noen fikset
Trapp til terrasse fikset
Rørlegger arbeid på toalett
Lapping av sofatrekk
Kjøp av stålampe i svart smijern til stue
Ny varmepumpe installert i dagligstue oppe da den gamle ikke virket lenger.

Ellers har vi nå fått til ny web side Dreyerbu.no.
Denne er mye mer brukervennlig for kunden og for oss i styret.
Websiden ble installer i slutten av 2019 men ikke skikkelig i bruk før 2020.
Her gjøres betaling samtidig som en lager bestilling.

Valg
Vi som sitter i styret i dag har sagt oss villige til å stille videre da det på grunn av dagens
situasjon er vanskelig å få gjennomført nytt valg i år. Vi har informert valgkomiteen (Ivar
Grannes) om dette. Vi er en god gjeng som jobber godt sammen og er alle fremdeles
entusiastiske og ved godt mot. Vi satser mot bedre tider.

Styret i Stiftelsen Dreyerbu

