Styremøte Minnesund vel 10.6.21
Tilstede: Håvar Tande, Bente Sandholt, Ingunn Sørlie, Kjell Sandholt, Gøril Tidem, Per Aanum,
1. Årsmøte
Holdes 26.8. kl. 19.00 styremøte fra kl. 18. Annonsen må inn til eub senest 29.7. Saker må være
innsendt til styret før 12.8. Med forbehold om smittesituasjonen. Franciska sender inn annonse
til eub.no. Bente legger ut på hjemmesiden.
2. Valg
3. Fløyta
- Brygge
Fått e-post om at brygga har slitt seg. Det er den ytterste delen av brygga som har løsnet.
Legger ut melding på facebook om noen har en båt som kan hjelpe oss og hente den inn
igjen.
- Gapahuk
Et arbeidslag har vært oppe i Fløyta og sett ut en plass. Materialer er kjøpt inn, men det må
en gravemaskin til for å planere ut der gapahuken skal stå.
- Eller trenger vi ny handicap-rampe til toalettene. Vindskier mot nord må vaskes, dører
må justeres, gressklipping – Ingunn setter opp liste over klippeansvarlige.
- Stier, rydding
Burde vært gått over med kantklipper på stier rundt Fløyta. Ingunn kontakter Ole for rydding
av stier.
4. Dugnader
Tirsdag 15. juni kl. 18, møtes oppe i Fløyta. Ta med river, kantklipper, trillebår og spade.
5. Quiz
Plan for høsten legges i august. Quiz planlegges 24.9, 22.10, 26.11, 28.12.
6. Velhus
Et par stykker trenger å klippe gresset mellom parkeringsplassen og gangvegen.
Det er også enda noe arbeid som gjenstår på velhuset. Vi avtaler dugnad på styremøtet i august.
7. Oppdatering WEB: NEIL, turkart på hjemmesiden til Minnesund vel, info om velet på
hjemmesiden til Eidsvoll kommune.
Bente sjekker opp hjemmesiden vår. Ingunn tar kontakt med Sissel Wiik i Eidsvoll kommune for å
få nytt passord til å endre opplysningene som står på kommunens hjemmesider.
8. Ungdomsklubb
Vi inviterer til foreldremøte i begynnelsen av september, møtet planlegges på styremøte i
august.
9. Eventuelt
- Flytebrygge i Fløyta, er det mulig å lage en slik? Håvar snakker med Kai og ser hva som er
mulig å gjøre.

-

Bygging av ny Langset barnehage. Ingunn tar kontakt med Eidsvoll kommune for å melde
Velet som interessent.

