Referat styremøte 14.02.2018

Tilstede: Valgkomite v/Franciska Vigstad-Styret v/Fred, Kjell, Rigmor, Stein og Ingunn

Sak 1:
«Valg 2018»
- Valgkomiteen informerer om at nye representanter til styre og komiteer er forespurt
og klare for valg til årsmøte. Valgkomiteen har gjort en god jobb.
Sak 2:
«Årsmøte»
- Det meste er klargjort til årsmøte 28.02.2018 Styret møter kl.18:00 Møtet starter
kl.19:00 Ingunn orden papirer og kake. Kjell kjøper inn kjeks, brus og kaffe.
- Det sendes mail til Dagfinn med forespørsel om en «liten» sammenstilling av hva
Plankomiteen har gjort i 2017.
- Det må settes opp møte for Tur og arr.komiteen rett etter årsmøtet, med valg av leder
for komiteen.
Sak 3:
«Velhus»
- Det trengs en kontrollgruppe for sjekk av velhus etter utleie. Forslag om at denne kan
bestå av Grete Werner, Kjell Sandholt og Ingunn H Sørlie. Alle har sagt ja til dette og
avventer nærmere beskjed fra styret.
- Om det skal holdes quizkvelder på velhuset, så må det finnes skjenkebevilling.
Rigmor sjekker hva som ble sagt/gjort forrige gang dette ble tatt opp.
- Forslag om at julegrantenning videre skal holdes på velhusplassen.
- Forslag om 1.mai arrangement på velhuset.
- Forslag om 17.mai arrangement på velhuset.(Samarbeid med FAU)
Sak 4:
«Innkomne saker»
- Det har kommet inn forespørsel om hvorfor brygga i Fløyta ikke tas opp om vinteren.
Her er det sendt svar om at den skal tåle og ligge på vannet med snø og is.
- Forslag om bygging av gapahuk i Fløyta. Gitt tilbakemelding på at dette er en god ide
og spiller ballen over til det nye styret.

-

Det er kommet ønske om at Minnesund Vel kan sende en innstilling til Jerbaneverket
om at den eldste jernbanebrua blir/er fredet. Eventuelt hva skjer med denne når den
nye jernbanebrua skal bygges. Det skrives at om vellet involverer seg i denne saken,
vil det stå mye sterkere enn om en privat person krever dette. Det forespørres om
Plankomiteen kan sende innstilling.

Neste styremøte settes ved årsmøte 28.02.2018
Referent
Ingunn H Sørlie
Sekretær

