Referat styremøte 30.08.16
Møte for Minnesund Vel ble avholdt på Dorrstua.
Tilstede: Stein,Britt Elin,Rigmor,Fred,Kjell,Jon og Ingunn.

Sak 1:
Vi må sende forespørsel, til kommunen, om nøkkel til Dorrstua. Kontaktinfo
erik.lunde@eidsvoll.kommune.no Tlf.: 92812705 - Ingunn

Sak 2:
Kommuneplan om tilsyn og vekst er mottatt.

Sak 3:
Hva skjer med Ørbekkstranda, Mjøstråkk ? Planutvalget følger aktivt opp saker. Det skal finnes en en
skriftlig bekreftelse på at asfalt skal legges på Mjøstråkk. Hva kan gjøres videre ? Det sjekkes opp hva
som foreligger pr. D.d. til neste styremøte. - Stein

Sak 4:
Banner henger fremdeles på brua. Det må finnes et nytt sted for denne. -ALLE

Sak 5:
Plannlegging av møte for "veien videre" . Minnesund Vel vil gjerne invitere ordfører med flere fra
Eidsvoll Kommune til allmøte , den 20.10.2016 Der vil det kunne stilles spørsmål om:





Mjøstråkk
Togstasjon
Utbygging av Minnesund
Badeplasser -Ørbekkstranda-Nord Fløyta-Stensbydammen

Det må inviteres og skapes engasjement for alle på Minnesund, samt ønsket representanter fra NEIL,
Gågruppe-Rune Østby Hansen,Morskogen Vel, Dokken Vel, Feiring regjeringa.
-Stein forespør Eidsvoll kommune.
Plan om å servere kaffe,brus og pizza eller lignende. -ALLE

Sak 6:
Lage innlegg på FB og nett: Servicebussen/taxi til Ruter. Oppfordring vedr.søppel ved gapahukene.
Parkering -Ingunn

Sak 7:
Brannreglement må lamineres og henges opp der bålpanner står.-Kjell
Det må settes opp branninspeksjon med brannvesenet. De kan fortelle hvor reglemanget skal henges
opp. -Rigmor
NB! Bålpanner må tas ned mot sommersesong. -Tur & arr.komiteen

Sak 8:
Det er tilkjørt ved til Nabben og Føyta. Faktura har ikke kommet enda.

Sak 9:
Det må felles trær pga utsikten i Nabben. Dette er svært vanskelig terreng og vi må leie inn firma. Dette
sjekkes opp. -Ingunn

Sak 10:
QUIZ – Det har kommet innspill fra medlemmer om at det er uønsket at Minnesund Vel er medspiller
sammen med Shelter MC (Vestheim). Vi sier oss enig da dette ikke er inntektsbringende, men Shelter
MC er hjertelig velkomne til og annonsere quiz på våre sider. Ole får beskjed om dette -Fred

Sak 11:
Det er behov for nye nabbetroll. Tilbud må innhentes. -Rigmor

Neste møte settes opp når Stein har fått svar fra kommeunen om dato for all møte.
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