
Referat

Styremedlemmer:
Ingunn Sørlie Tilstede Sted: Minnesund velhus
Kai Hoksvold Tilstede Tid: 11.01.22 kl. 18.00 – 20.00
Kjell Sandholt Tilstede Møteleder: Ingunn Sørlie
Bente Sandholt Tilstede Referent:  Bente Sandholt
Håvard Tande Tilstede
Per Aanum Tilstede

Saksliste:

Saksnummer Ansvar

01 - 22 Gjennomgang av referatet fra sist møte, 26.10.21
Enighet om at saken om Husstyre tas opp på årsmøtet.

Ang. avfallshåndtering på velhuset, så avventes det i f.t. gjenåpning
før det tas kontakt med Eidsvoll kommune. (Saksnummer 22 - 21)

I f.t. skilting av turstier, så mangler det avstandsmålinger for å få
riktige avstander. Det tas kontakt med frivillighetssentralen for å få
laget de skiltene som vi har avstander på. (Saksnummer 23 - 21)

Sjekke at protokoll fra forrige årsmøte ligger ute på hjemmesiden.
Hjemmesiden må oppdateres med nye priser for utleie.
(Saksnummer 22- 21)

Kjell, Per og
Bente

Bente

02 - 22 Fotokonkurranse 2020
Det kom kun inn bidrag fra en person, Magnus Julsrud Aasen. Han
utropes som vinner av konkurransen.

Alle

03 - 22 Vedtekter.
Gjennomgang og endring på ordlyden på noen av punktene i
vedtektene. Det lages et ferdig utkast til årsmøtet, slik at det kan
stemmes over forslagene til endring.

Bente

04 - 22 Årsmøte 2022 - siste del av februar
Årsmøtet blir den 28.februar.
Årsmøtet må kunngjøres senest 31.januar, og kunngjøres på
hjemmesiden til velet og på Facebook.
Det henges opp plakater på infotavlene.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14.februar.
Papirene til årsmøtet legges ut og gjøres tilgjengelig for
medlemmene senest 21.februar.
Forslag om å forespørre BaneNor om noen fra dem kan komme og
fortelle om hvor prosjektet er i dag, og om avslutningsfasen av
arbeidet.

Ingunn,
Bente
Alle

Ingunn



05 - 22 Valg
Velet står per dags dato uten valgkomitè.
Leder, sekretær og kasserer er på valg nå i 2022.

Det kom forslag på personer inn i styret, Lynn A.Andsjøen og Nina
Mauseth. Kai snakker med dem.

Kjell blir spurt om han kan tenke seg å sitte et år til, og at det da må
jobbes aktivt for å få inn en person som kan ta vervet som kasserer
videre fra neste år.  Styret er nødt til å finne andre løsninger for alle
oppgavene som må ivaretas i f.t. drifting og ivaretakelse av
velhuset, slik at belastningen ikke blir så stor på enkeltpersoner.
Kjell skal tenke på saken.

Ingunn sjekker ut med Ole i f.t. verv i stikomitè

Bente sender e-post til de som sitter i tur- og arr.komitèen i dag, for
å forespørre videre verv i komitèen. Bente får e-postliste av Ingunn.

Kai

Kjell

Ingunn

Bente,
Ingunn

06 - 22 Quiz
Det er satt opp følgende datoer for quiz våren -22;  18.2.22,
31.3.22, 29.4.22. Ingunn søker om skjenkebevilgning til gitte datoer,
slik at dette er klart til en ev. gjenåpning. Ønske om å starte opp så
fort det lar seg gjøre.

Ingunn

07 - 22 Ungdomsklubb
Det er ønske om å starte opp så fort det lar seg gjøre i f.t.
smitteverntilta.
Det er søkt midler fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av utstyr.
Må sjekkes opp om det er muligheter for å få noe midler til utstyr
eller drift fra Eidsvoll kommune.

Franciska,
Ingunn,
Bente

08 - 22 Eventuelt
Hjertestarten trenger ettersyn, leverandøren må kontaktes. Ingunn


