
                                                                                                

 

 

Referat fra  styremøte 16.januar 2018 
      

Til stade:  Kåre, Ove, Beate, Heidi og Eldbjørg 

Ikkje tilstade: Jan Helge 

 

Sak 1: Godkjenning av referat fra styremøte 5.desember 2017.  

Referatet ble godkjent uten merknader. 

Sak 2: Status overtaking av bygg/kjøp av ekstra areal. 

Avtale om overtaking av bygget er nå signert av begge parter. Grendalaget har 

fra 1.1.2018 overtatt alle forpliktelser i forhold til bygget. Det blir oppmåling av 

ekstra uteareal fredag 2. februar. De to tomtene vil bli slått sammen til ett 

gårds og bruk nummer.  

Vi venter på kjøpsavtale for tilleggsarealet, det bør leggast inn i ein merknad i 

skjøte eller i kjøpsavtalen som sikrer grendalaget pengene tilbake for 

tilleggsarealet dersom bygget og eiendommen blir levert tilbake til kommunen 

en gong i fremtiden. 

Sak 3: Søknader om økonomisk støtte 

Søknad til Marine Harvest ligg klar er utarbeidet. Marine Harvest ønsker 

primært sponsoravtale med lokale organisasjoner. Saken må videreføres av 

neste styre. 



Sak 4: Vellenes fellesorganisasjon 

Grendalaget er meldt inn i paraplyorganisasjonen Vellenes fellesorganisajon. 

Medlemsavgiften er på ca. 800 kroner pr. år. Forsikring av lekeplassen er 

inkludert i medlemsavgiften. Det må utarbeides sjekklister for ettersyn av 

lekeapparatene på lekeplassen.   

Sak 5: Heimesida – oppdatering 

Styret vil spørre om Jan Helge, Krister og Ida kan utarbeidet et forslag til 

oppdaterte nettsider. Det bør og opprettes en face book side, da man lettere 

kan spre informasjon om at vi har lokale til leie. 

Sak 6: Plastrydding 

Kåre stilte på samarbeidsmøte om rydding av plast i strandsona. Styret vil 

vurdere å ta initiativ til å organisere en eller flere ryddeaksjoner. Saken tas opp 

i det nye styret til våren. 

Sak 7: Ny båt snuplassen 

Lars har en båt vi kan få, men vi venter til våren med jobben. 

Sak 8: Årsmøte 2018 

Styret gikk gjennom forslag til årsmelding. Opplysninger om avholdt 

ekstraordinært årsmøte legges inn i årsmeldingen. Styret foreslår en endring i 

vedtektene til årsmøtet. Endringen går på kontingent. Kåre oppdaterer 

innkallingen til årsmøte.  

Sak 9: Budsjett 2018 

Styret gikk gjennom utkast til budsjett for 2018, gjorde to justeringer på 

driftsutgifter.  

 

Neste møte: Ikke satt 

 

Ove Geir Stusdal 

referent                                                         


