Referat styremøte i Minnesund vel 22.10.19
Tilstede: Kjell, Kai, Håvard, Ingunn, Bente, Gøril, Franciska (referent). Forfall: Marthe.

Evaluering september quiz,
Ca. 40 gjester. Ingunn, Gøril, Bente, Kjell hadde vakt. Det gikk fint. Hvis vinkartongene blir
tomme etter klokka 23 så åpner vi ikke flere kartonger, på grunn av svinn. Det kjøpes inn litt
cider som alternativ til øl og vin. På lager har vi endel vin, samt nøtter og potetgull – ikke
behov for å kjøpe.
Neste gang kjøper vi inn pizza som vi varmer og selger, i istedenfor karbonadesmørbrød, i
tillegg til wienerpølser.
Ingunn, Bente, Gøril, Franciska er med på neste quiz.

Julequiz,
Bente hører med trubadur om det er mulig å komme hit 3.juledag. Tas opp som sak på neste
møte.

Anleggsarbeid, sikkerhet osv.
Mangler enda lys på parkeringsplassen ved velhuset, og det mangler lys og skilting til
bussholdeplass. Ingunn sender en e-post igjen og Gøril tar muntlig kontakt med ansvarlige i
kommunen. Styret har hørt noe klager over møkkete veier, ellers har ikke styret hørt noe fra
beboere.

Velhuset.
Progresjon på bygging:
Det ser ut til å bli ferdig til begynnelsen av desember.
Belysning.
Det er kommet forslag om å skifte ut lysarmatur i «butikken» så det ikke ser så
industrielt ut. Styret er enige i det. Hvis det ikke finansieres av Gjensidigefondet er
det enighet i styret for å ta penger av velets konto for å finansiere nytt lys i taket.
Arbeidet med ungdomsklubb,
Styret må komme i gang så fort som mulig for penger skal brukes før 31.12.19.
Styret foreslår å kjøpe:
1 shuffleboard Håvard tar ansvar.
2 stk. TV Disse ordner Kjell
2 stk. Xbox med bilspillutstyr, karaokeutstyr, FIFA, kinectic(?) Ingunn sjekker tilbud.
Diverse brettspill, Bente kjøper inn.
Hjertestarter.

Det er bestemt at styret skal kjøpe inn hjertestarter. Velet har fått penger fra
strikkeklubben som bidrag til hjertestarter. Franciska sjekker opp og ordner slik at
velet kjøper inn, samt sjekker utstyr i førstehjelpskoffert for dato og manko.
Bruksendring for velhuset,
Det er endel jobb, Kjell jobber med saken.
Åpningsmarkering,
Styret jobber med offisiell åpningsmarkering i januar, dato ikke klart enda.
Vaktplan på utleie.
2 medlemmer av styret har ansvar for to uker av gangen, Ingunn lager vaktliste. Kjell tar
ansvar for sliping av flere nøkler slik at hvert «vaktlag» har nøkkel. Ordningen starter fra 1.
November.
Julegrantenning tirsdag 26.november.
Ingunn lager facebookarrangement. Oppstart KL. 18 på Kiwi. Kai, Bente, Ingunn, Håvard,
Gøril stiller kl. 17 på velhuset og ordner gløgg + kake. Franciska og Marthe ordner kake. De
som deltar på julegrantenning kan komme til velhuset etterpå. Kai kontakter June på kiwi og
Fred i arrangementskomiteen.
Styret mangler valgkomité.
Settes opp som sak på neste styremøte. Alternativet er at styret må gjøre jobben selv.

Neste møte onsdag 20.11. Kl.19.

