Møtereferat tur/arr.komiteen Minnesund Vel.
Dorrstua. 19.april kl. 1900
Tilstede: Hans Ivar Hoel, Anne Berit Solvang, Lars Chr.Svanholm , Jens Tande, Kjell Olafsen,
Ole Flesvig, Terje Kjølsvik, Arne Nesse, Geir Olafsen, Nina Gjødingseter, Jon Olav Øverby, Ludvig
Fodstad.
Meldt forfall: Kjell Vidar Hansen, Gunner Ørbeck, Ole Kristian Vonen, Lise Kommisrud,
Tore Bekkedal, Bjørnar Vigstad, Anne Grete Røise

Tidsbestemte oppgaver 2016
Fredag 10.juni:Sommerfest
 Styret inviterer tur/arr. komiteen på sommerfest med mat og drikke. SMS med info om tid
og sted kommer senere.
Torsdag 23.juni St Hans feiring i Nord Fløyta.






Hans Ivar sørger for nok ved.
Ole kjøper inn grillkull og tennvæske.
Annonsering Ole.
Mulig underholdning med Vegard Storbråten Øye.
Håper flest mulig fra tur/arr komiteen stiller.

Søndag 28.august: Nabbedagen.
 Terje leder arrangementet på toppen.
 Terje lager natursti.
 Ole undersøker alternativ underholdning.
 Ole annonserer.
 Britt handler inn nødvendige varer på Kiwi. Vi undersøker om spons av varer som tidligere.
 Birger Kristiansen vil bli spurt om mulighet for å skaffe boller på Statoil Minnesund som
tidligere.
 SMS med oppgaver til komiteen kommer ca 1. mnd før dagen.
Onsdag 30.november:
 Julegrantenning.
 Tore Bekkedal sørger for juletre.
 Andre oppgaver fordeles ca. 1 mnd før arrangementet.

Diverse

Sette ut velkrakker.

Ole Kristian Vonen og Kjell Vidar Hansen har tatt på seg oppdraget.

Vårrydding i Nord-Fløyta inkl utsetting brygge, vasking av bod innvendig og utvendig, skjære bort
stålbolter fra gamle tønner ved brua. Dato kommer.
Alle i komiteen har fått tildelt 1 vaktuke i Nord-Fløyta. Info utdelt på møte, og sendt pr. email til de
som ikke var tilsted. (mangler fortsatt email til 3 stk)
Nye bord ved gapahuken i Nabben, ved Brennkollen, og i Mistberget. Kjøpes inn for midler kr.
10000.- fått i støtte fra Eidsvoll Kommune (folkehelsemidler)
Påfylling av ved til bruk i gapahuken til høsten.
Rydding og merking av stiene våre i Nabben og omegn, og i Mistberget. Vi satser på 2-3 dugnader i
sommer hvor vi også lager noen nye klopper der det er behov.
Merking av stier i Eidsvoll Almenning mot ett honorar på til sammen kr. 10000.- til Minnesund vel.
Tur til dropp plasser fra 2. verdenskrig på Ristjernhøgda. Dato kommer.
Møte hevet kl 2000.
Referent Ole Flesvig

