Referat Minnesund vel 11.04.18

Tilstede: Jannicke, Kjell, Gyrid, Stein, Jon og Marte

Sak 1/2018
Oppnevnelse nytt medlem i planutvalget.
Lage ei prioriteringsliste til komiten.
I følgende orden: Gjenåpning av togstasjonen, Skiblander brygge og rydding/vedlikehold av
Ørbekkstranda.
Ha dugnad på Ørbekkstranda når snøen går, hogge ned kratt slik at folk vil bruke utedoen.
Sette opp noen benker, og fjerne dumphuske.

Sak 2/2018
1.mai 2018 informer folk i motorsykkel miljøet om at det er servering på velhuset. Legges
også ut på FB siden til velet. Marte sjekker om det er Mjøsa rundt FB side. Må være klare
klokka 10.00. Oppmøte kl 07.30.
Servering av brus, vafler, karbonader, grill pølser og wiener pølser.
17.mai vafler og kaffe. Sett opp plakater, I EUB og FB. Kontakt EUB for å få det inn i 17.mai
programmet.

Sak 3/2018
Fløyta og Ørbekk stranda
Sankt Hans fest på Ørbekkstranda. Marte oppretter facebook arrangement.
Ha en vårdugnad før det. Fred kaller inn til dugnad. Ta ei befaring på stranda når snøen har
gått.
Dugnad på velhuset og Ørbekkstranda. Maling på vel huset kan de som har jobbet inne ta.
Venter til høsten med det.

Sak 4/2018
Utleieansvarlig vel huset. Kjell leier ut, og sender ut faktura.

Ha kodelås på døra?

Sak 5/2018
Andre aktiviteter i velet
Quizkveld i vel huset
Datoer for quizkveld: 30.04.18, 21.09.18, 26.10.18, 30,11,18, 28.12.2018 (kall denne noe
annet, med quiz.)
Hør med Terje prest om han vil være quizmaster.
Det kom forslag om Tunnelfest i gamle tunnelen mellom Morskogen og Ørskogen.

Arbeidsliste for følgende arrangementer
30.04.18 Jon, Kjell og Gyrid
01.05.2018 Janicke, Marte og Stein
17.05.2018 Janicke?

Alkoholservering vel huset, må søkes om per type arrangement. En skal være ansvarlig som
skal følge med at reglene blir fulgt.
5100 kr pr år for permanent alkoholbeveligning.
360kr pr vedtak for eksempel 5 quizkvelder går på samme vedtak. 5 arrangementer er max
pr vedtak.

Sak 6/2018
Lys i pavaljongen
Det er igjen 25.000kr.Det må graves, må påvise hvor kablene ligger. Jon ringer kommunen
ang kriterier.

Evt
Kjøp inn vaskemaskin for mopper og frysedisk for is.

Sak lys i pavaljongen

Kjøp inn vaskemaskin for mopper. Fryser for pinne is.

