
 

Referat 

 

Styremedlemmer:  

Ingunn Sørlie  Tilstede    Sted: Minnesund velhus 

Kai Hoksvold  Tilstede    Tid: 26.10.21 kl. 18.00 – 20.00 

Kjell Sandholt  Tilstede    Møteleder: Ingunn Sørlie 

Franciska Vigstad Tilstede    Referent:  Franciska Vigstad  

Bente Sandholt  Tilstede  

Håvard Tande  Tilstede 

Per Aanum  Tilstede  

 

 

Saksliste:  

Saksnummer  Ansvar 

20 - 21 Brønnøysundregistrering 
Ingunn trenger personnummeret til samtlige styremedlemmer for 
å registrere styret riktig, og årsmøteprotokoll.  
Alle sender personnummeret sitt til Ingunn slik at vi får oppdatert 
Brønnøysundregisteret.  
Franciska sender melding og etterspør årsmøteprotokollen.  

ALLE 

21 – 21 Gjennomgang/Oppdatering av vedtekter. 
På årsmøtet ble det oppfordret til gjennomgang av vedtekter slik at 
de er oppdaterte og gjennomførbare. Alle leser vedtekter til neste 
styremøte og kommer med forslag til endringer. Saken diskuteres 
neste styremøte og forslag lages som legges fram på neste 
årsmøte.  
 

ALLE 

22 – 21 Velhus  
Vaktliste 
Vi må ha en rullerende vaktliste slik at vi fordeler ansvar for 
oppmøte ved utleie. Vi bruker tidligere liste og fordeler 
ansvarsvakter fordelt på styremedlemmene. Ingunn sender ut 
melding om hvem som har ansvar over de forskjellige ukene til 
styremedlemmene.  
Kjell gikk gjennom rutineliste som brukes ved utleie. Ansvarlig vakt 
sørger for at det blir gjort. Det samme med sjekkliste for rydding 
og vasking.  
 
 
Husstyre 
Vi ønsker å lage et hus-styre på 3-4 personer som har ansvaret for 
velhuset. De kan ha ansvar for utleie, oversikt over hva som må 
gjøres av vedlikeholdsarbeid. Ingunn legger ut spørsmål om noen 
kunne tenke seg å være med et slikt hus-styre, og tar kontakt med 
en eventuell leder.  
 

 
INGUNN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGUNN 
 
 
 
 
 



Økonomi  
I og med at strømprisene er så høye så må vi øke prisene på utleie. 
Vi legger oss på samme nivå som de andre utleielokalene i omegn. 
Bente oppdaterer priser på hjemmesiden.  
 
Avfall 
Det er kommet reaksjoner på at leietakere må ta med seg søppelet 
sitt etter arrangementer de har hatt. Søppelkasser – Kjell sjekker 
med ØRAS om hva det vil koste å få fast tømming av avfall her på 
velhuset.  
 

BENTE 
 
 
 
 
KJELL 
 
 

23 – 21 Turstier – Skilting/Avstand 
Vi har flere stier og steder som enda ikke er merket. Det er 
nødvendig at vi lager en liste over hvilke skilter som skal lages nå 
fordi frivillighetssentralen har sagt at de kan lage disse skiltene 
gratis i løpet av vinteren. Kjell, Bente og Per går og ser hva som 
trengs av skilter og lager liste over behov, slik at de kan bestilles og 
lages gratis for oss i løpet av vinteren. Bente sender melding til et 
par kjente på vestsiden og ber om de kan hjelpe oss til å finne 
behov for skilter med navn og avstander.  
 

KJELL, PER, 
BENTE 

24 - 21  Fløyta – gapahuk 
Det som står igjen av arbeid er å beise, ellers er gapahuken ferdig. 
Den har blitt veldig fin!   
Vi planlegger offisiell åpning til våren. Ingunn legger innlegget fra 
hjemmesiden om gapahuken på Facebooksiden vår og «tagger» 
sparebankstiftelsen.  Vi ber om at de lager skilt «Fløytahuken». Kai 
hører om det er mulig å få en kumring/sement-ring fra Hæhre. 
Også kjøper vi bålpanne til våren.  
 

INGUNN, KAI 

25 – 21  Quiz 
Førstkommende quiz er 26.11. Deretter planlegges quiz 28.12, 
28.1.22, 18.2.22, 31.3.22, 29.4.22. Ingunn søker om 
skjenkebevilgning til gitte datoer 

INGUNN 

26 - 21 Tur og arrangementgruppa – organisering av denne 
Styret ønsker å dele gruppa for å enklere kunne organisere 
arbeidet. Ingunn ringer rundt til alle medlemmer i denne gruppa og 
spør om de ønsker å være med i tur eller arrangementsgruppa.  
 
 

INGUNN 

27 - 21 Julegrantenning 
Julegrantenning avholdes 25.11. kl. 18.00. 
Per kontakter Ole Gulbrand som har ei gran som kan være 
julegran. Kjell snakker med Halvor om flytting av grana i etterkant 
av julegrantenninga.  
Franciska lager plakat og Per henger opp på kiwi og v/Sollihøgda.  
Kai spør kiwi om 150 godteposer. Vi må kjøpe gløgg, pepperkaker, 
kaffe, saft. Bente, Ingunn og Håvard skaffer en langpannekake 
hver.  
 
 
 

PER, KJELL, 
FRANCISKA, 
BENTE, 
INGUNN, 
HÅVARD 



28 – 21 Ungdomsklubb 
Vi arrangerer infomøte for foreldre på Langset. Franciska sender 
lapp til skolen som kan være sekkepost til 7. trinnsforeldre. Ingunn 
lager et arrangement på Facebook om møtet. Møtet holdes på 
velhuset 17.11. klokka 19.00. Franciska, Ingunn og Bente leder 
møtet og informerer. Franciska skriver med noen bekreftelse på 
formål til politiattester til møtet.  
 

INGUNN, 
BENTE, 
FRANCISKA 
 
 

 
 

29 - 21 Gatelys på Langset 
Bente melder inn feil på gatelys på hjemmesiden til Eidsvoll 
kommune.  
 

BENTE 

30 - 21 Kommunikasjon 
Ved arrangementet lager vi arrangementer på Facebook. Ved 
kontakt med tur- og arrangementskomiteen så har samtlige fått 
sms av Ingunn.  
 

 

31 - 21 Eventuelt 
Rydding av Dorrstua. Dato for dugnad torsdag 11.11. kl. 19.00 Kjell, 
Per og Bente deltar. Ingunn spør Roger om han vil være med fordi 
han har mye kunnskap om tidligere vel.   
 

KJELL, PER, 
BENTE, 
INGUNN 

 


