
                                         
NYTT FRA NORDTUN GRENDEHUS DESEMBER 2014. 
 
I forbindelse med Vedtektsendringer for Nordtun Grendehus SA av 21.11.14, ønsker styret å 
informere om dette, til de som mener å være nåværende andelseiere, til de som har tegnet 
familiemedlemeskap 2014, personmedlemskap 2014 og ikke minst til alle de som ikke har 
noen av de nevnte typer tilknytning til grendehuset. 
 
Vedtektsendringene er i all hovedsak knyttet til § 4, og denne er å finne på internettsiden 
www.nordtungrendehus.no eller du kan søke oss opp på Face book – Nordtun Grendehus SA, 
eller du kan snu arket hvor du finner hele § 4 i Vedtektene for Nordtun Grendehus SA. 
 
Endringene og ordningene innføres slik at flest mulig skal kunne få en aktiv eierskapsfølelse, 
styrke investeringskapitalen for huset, og for bl.a. å forsøke å gjøre Nordtun Grendehus SA til 
bygdas naturlige samlingspunkt etter den kommende nedleggingen av Mule Oppvekstsenter. 
 
Styret har et sterkt ønske om å kunne holde huset i best mulig stand. Det er hele tiden 
vedlikeholdsoppgaver både innvendig og utvendig på selve huset samt på uteområdet. Et 
aktivt eierskap fra flest mulig i og gjerne også utenfor (utflyttet Mulesbygg) bygda vil bidra til 
dette så vi oppfordrer alle til å tegne et medlemskap eller kjøpe en andel, oppgradere det 
andelsbeviset/andelsbevisene du har i dag, eller å oppgradere ditt familie- eller 
personmedlemskap kjøpt i 2014 slik at huset i fremtiden kan ha en forutsigbar kapitalbase. 
Forklaringer på de forskjellige mulighetene du har står forklart på baksiden og på vår 
webside. For andelseiere og medlemmer vil vi arrangere to sosiale informasjonsmøter pr. år, 
ett om våren og ett om høsten. Kunngjøringer om dette og arrangementer, referat om husets 
gjøren og laden m.m. vil bli å finne på våre web- og face book sider, så vi håper alle har eller 
vil skaffe seg tilgang til ett eller annet dataverktøy. 
 
For de som måtte lete etter og lurer på hva vårt kontonummer er, så er det 4420 20 52778. 
Hvis du/dere har lyst til å bidra økonomisk ut over det som er nevnt over, så har vi ingenting i 
mot dette og har selvsagt ingen beløpsgrense oppad J! Hver krone er like mye verdt! 
Husk bare å oppgi navn og adresse ved innbetalinger til vår konto. 
 
Nå kan det kanskje virke på ordlyden i dette skrivet som om vi er i pengenød, men vi har en 
sunn styring på økonomien, får gjort en god del, men har ønske om å få gjort så mye mer, i ett 
noe raskere tempo enn i dag. 
 
Avslutningsvis vil minne dere på om Julemessa som går av stabelen lørdag 06.12.14 kl. 12.00 
– 16.00 hvor det blir anledning til å kjøpe menge fine julegaver, høre korpset spille, spise seg 
god å mett på rømmegrøt med bætta, ta en kopp kaffe med kake til og å kjøpe seg et 
medlemskap eller en andel, eller hva med å gi bort en andel i julegave, til de som har alt fra 
før! Vi er blitt veldig moderne så i tillegg til vanlig betaling kan du gjøre opp med kort (Visa 
eller MasterCard) eller du kan få tilsendt e-postfaktura. 
 
PS! Årsmøtet arrangeres torsdag den 12.02.15 kl. 19.00 i storstua på Mule og alle nåværende 
andelseiere og medlemmer har stemmerett og er hjertelig velkomne, hver i sær! 
 
Vennlig hilsen styret for Nordtun Grendehus SA.  
 



 
 
 
§ 4* ANDELSEIERSKAP OG MEDLEMSKAP. 
  
Andeler i laget kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, kun i form av kontantinnskudd. 
Andelshaverne har intet ansvar for foretakets forpliktelser ut over de tegnede andeler. 
Hver andels verdi er kr. 500.-. Det føres særskilt protokoll over andelseiere. 
Overdragelse av andeler tegnet før eller etter 01.01.2014 kan ikke skje uten styrets samtykke. 
  
Tillegg til § 4.. 
ANDELSEIERSKAP OG MEDLEMSKAP - FORKLARING OG REGLER FOR ANDELSEIERSKAP, 
MEDLEMSKAP, OVERDRAGELSER OG SATSER. 
  
Nedenforstående beskrivelser og ordninger innføres slik at flest mulig skal kunne få en aktiv eierskapsfølelse, 
styrke investeringskapitalen for huset, og for bl.a. å forsøke å gjøre Nordtun Grendehus SA til bygdas naturlige 
samlingspunkt etter nedleggingen av Mule Oppvekstsenter. 
  
Hvert andelsinnskudd er personlig og har en varighet på 15 år fra kjøpsdato. Pris kr. 500-. Andelseiere blir 
automatisk medlemmer i Nordtun Grendehus SA. 
Hvert medlem skal betale en årlig medlemskontingent fra og med år 2 etter tegnet andel, 
som fom. 2015 er på kr. 250-. 
Andelsinnskuddets og medlemskapets beløpsstørrelse kan kun endres/fastsettes av årsmøtet. 
Andelsinnskudd skal ikke forrentes. 
Medlemmer har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. 
Andelen(e) er personlig(e) og kan ikke overdras til/av andre personer, og slettes ved død. 
Hver enkelt person kan kjøpe og eie så mange andeler hun/han ønsker, men har ikke mer enn en -1- stemme ved 
årsmøte/generalforsamling. 
Andelseier har 10% rabatt på husets leieprisliste, en rabattfordel som kan benyttes en -1- gang pr. kalenderår. 
Denne fordelen er personlig og kan ikke overdras til andre personer, lag, foreninger, bedrifter, organisasjoner 
eller kombineres med andres andel for samme arrangement. 
  
Andelseierskap fra før 01.01.2014. 
Styret har bragt i erfaring at det er kjøpt/utdelt andeler fom. 02.05.1975, pålydende kr. 100- pr. andel. Styret har 
ikke funnet noe lister eller fortegnelser over hvilke personer som er/var andelseiere før 01.04.2014, og antar at 
det ikke finnes noe ajourholdt gyldig register over dette. 
Personer som mener seg berettiget en slik andel, bes melde inn dette til styret i Nordtun Grendehus SA, før 
31.01.2015. Disse andelseiere beholder sin andel ut mars 2015 og har således stemmerett ved årsmøtet som 
avholdes 12.02.2015. Hvis disse andelseiere ønsker å beholde sitt andelseierskap fom. 01.04.2015, får disse 
fratrukket kr. 100- pr. andel og det innbetales kr. 400- pr. andel. 
Disse vil da ha andelseierskapet i 15 år, såfremt medlemskap (kontingent) innbetales årlig, pr. 2015 kr. 250-. 
Kontingent betales inn fom. år 2 etter oppgradert andelseierskap. 
  
Støttemedlemmer og Støttemedlemskap 2014. 
Støttemedlemskap, heretter kalt medlemskap, som er opprettet og innbetalt i 2014 har en -1- stemme ved 
generalforsamling 12.02.2015, og medlemskapets varighet er satt ut mars 2015. 
  
For 2014 ble det etablert to forskjellige medlemskapsordninger: 
støttemedlemskap Familie og støttemedlemskap Person. 
Fra og med 01.04.2015 gjøres ordningen om, og støttemedlemskap Familie fjernes. 
  
For de som har tegnet støttemedlemskap Person i 2014 (kr. 150,-) gjelder stemmerett ved årsmøte 12.02.15 og 
medlemskapet har varighet ut mars 2015. Ønskes medlemskapet videreført fom. 01.04.2015, innbetales kr. 100- 
og medlemskapet er gjort om fra støttemedlemskap Person til Medlemskap, med fastsatt årlig kontingent til kr. 
250-. Medlemskapet kan når som helst oppgraderes til Andelseierskap, ved å betale inn ytterligere kr. 250-. 
  
Dette vil si at det fom. 01.01.2015 er en type medlemskap å forholde seg til, kalt Medlemskap med årlig 
kontingent kr. 250-. 
Andelseiere blir automatisk medlemmer. 
  
Styreverv, komiteverv eller dugnadsarbeid kompenseres ikke med gratis Medlemskap eller Andelseierskap. 
Styret anser disse vervene og dugnadstimene som ytelser til husets, bygdas og medlemmenes beste.  


