Referat styremøte 26.04.17 Minnsund Vel .
Møte for Minnesund Vel ble avholdt på Dorrstua.
Tilstede styret: Kjell,Stein,Jon,Rigmor,Marianne og Ingunn

Sak 1.
FAU har en representant på begynnelsen av møtet. De har en forespørsel ang. hvordan innkjøpte
griller til paviljongen skal monteres. Det er enighet om at dette er opp til FAU, så lenge det tas hensyn
til brannfare.
Sak 2.
Tur & Arr. komiteen har avholdt møte 260417. Se eget referat. Får klarsignal for innkjøp av griller til
Fløyta. Ole har levert fra seg nøkkel til infotavla på Kiwi. Ingunn tar vare på denne.
Sak 3.
MARIANNE tar sekretærrolle for kulturhus komite. Komiteen har vært i møte med Eidsvoll
kommune v/ordfører. Ordfører gir utrykk for at de er interessert at Minnesund Vel skal «overta» gamle
Esso som kulturhus. Det må sendes søknad til EK med forslag på budsjett, leie etc. Avtale må
forhandles. Kulturhuskomiteen tar dette videre STEIN
Sak 4.
Brønnøysund reg. informasjon må på plass. JON følger opp.
Sak 5.
Det er mottatt høring fra Eidsvoll kommune om utslipp av avløp. Dette overlates foreløpig til Dagfinn
Habberstad. Følges opp av RIGMOR.
Sak 6.
Det er ønsket foredrag med Vidar Solihøgda til høsten. INGUNN booker dato med skolen for leie av
aula. RIGMOR avtaler med VS når leiedato er klar.
Sak 7.
Planutvalget jobber med Holtåa vedr. rivning av demning. Eidsvoll kommune har overlevert alt til
NVE og PU jobber for at rivning kan unngås.
Sak 8.
KJELL sender faktura, ihht. avtale, på 5000,- til Eidsvoll Allmenning. Dette for rydding og merking
av stier.
Sak 9.
Hvor ligger fremdriften for Stensbydammen ? INGUNN forespør via mail til EK v/teknisk avd.
Sak 10.
I forbindelse med brubygging Hva ønsker Minnesund Vel ? Eventuelt hvem kan jobbe med dette?
Avbøtende tiltak? Lage forespørsel på FB-INGUNN
Sak 11.
Det er behov for gang/sykkelveg fra Sanderud til Byrud. Planutvalget har vært på saken, men hvor står
saken nå ? PU inviteres til neste styremøte-INGUNN
NESTE STYREMØTE ER 24.05.17 kl. 18:30 Oppmøte gamle Esso,befaring av bygg og strand.

Kommentar: 16.06.17 Styremøte fra kl.18:00 i forbindelse med sommerfest.
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