
Referat Minnesund Vel 19.09.19 

Tilstede: Bente, Ingunn, Kai, Kjell, Håvard, Gørill og Marte. 

 

Sak 1 Quiz dato 20.09.19  

Terje er klar. Ingunn, Bente, Gørill og Kai kommer. Oppmøte kl 18.00. Ingunn tar ut skjenkebevilling  

fra Altinn.  

Kjell kjøper inn varene. Salg av wienerpølser, og karbonader? Forslag om romjulsfest med quiz. Hør 

med noen musikere.  

Sak 2 Anleggsarbeid på Minnesund 

Lys på skolen, virker ikke – kommunen er informert. Ønske om mer lys på hele parkeringen, er søkt i 

fra skolen. Merke opp busslommer, står av og til lastebiler parkert der. Velet pusher på kommunen 

om belysning – send til eiendoms avd.  

Trafikken flyter greit der under skoletiden. Det blir satt anleggsskilt. Ta bilde og gi beskjed til Bane 

Nor ved avvik.  

Vi deler nyheter/invitasjoner fra Bane Nor på FB siden, og på hjemmesiden. 

Sette opp møte med Bane Nor, Hære og Vellet.  Sende punktene på forhånd til Bane Nor og Hære på 

forhånd.  

Sak 3 Vel huset 

Kjell informerer om framdriften på vel huset.  

Status på budsjettet er sendt til Gjensidige stiftelsen. 

Jobber med bla himlingen nå.  

En oppmerksomhet til alle som har vært med og jobbet, en markeringen ved åpningen. 

Dugnadsgjengen blir invitert med følge. Kommunen, Gjensidige stiftelsen og arbeidsfolket som har 

gjort det mulig.  Lese opp alle navnene. Spandere middag, vin og øl på gjengen.  Ta ett bilde av 

dugnadsgjengen av fotograf. Offisiell åpning i januar 2020. Invitere vika. Sende ut invitasjon i des. 

Bente spør Marianne om å ta bilder.  

Bestille fotobok som gis til dugnadsgjengen.   

 

Sak 4 Utleie.  

Vaktplan to stk. 

For eksempel uke 42 Håvard og Ingunn. Kjell gir tlf til utleier på den som har vakt.  

Lage sjekkliste, vi får en gjennomgang av Kjell i vel huset.  

Ingunn lager ei vaktliste.    

Søppelhåndtering - vi tar den med hjem?  

 



Sak 5 Nettside  

Bente legger ut at medlemskontingent 250, kr pr hustand. Samt kontonr.  

 

Evt  

Innkalling – sende ut agenda før møte.  

Marte – legger til alle medlemmene i styret på FB siden. 

Stien opp til Nabbehuken er gjengrodd av brennesle – blir ryddet denne uka. 

Julegrantenning i vellet er 26.11. Stensby barnehage har juleverksted den 28.11. 

Få i gang ungdomskvelder rett på nyåret.  

FAU – setter i gang kveldsravner etter en del uheldige episoder i nærmiljøet. Involvere 

nattravngruppa i Sundet. Marte informerer FAU om at Minnesund Vel er villig til å være med å dele 

informasjon på FB og evt nettside.  

 

Neste møte 22.10.19 kl 19.00 

 

Referent  

Marte Svestad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


