
 

 

 

Referat styremøte 22.03.17 Minnsund Vel . 

 

Møte for Minnesund Vel ble avholdt på Dorrstua. 

Tilstede styret: Kjell,Stein,Fred,Jon,Rigmor og Ingunn 

 

 

Sak 1.  

Det settes ned en «kulturhus»-komite som skal jobbe mot at Minnesund får sitt eget forsamlingslokale. 

Leder vil være Stein Åge Lysgård, medlemmer Per Aanum. Det skal forespørres om Stein Hognestad 

og Kåre Aasen vil være med på dette. Komiteen starter med å sende søknad til ordfører, samt 

involvere andre lag og foreninger på Minnesund. Komiteen rapporterer til styret. 

  

Sak 2.  

Vedr. trafikksikkerhetstiltak i Hagabakken, skal det forespørres om dato for når dette kommer på 

plass. Saken oversendes til Dagfinn Habberstad. 

 

Sak 3. 

Etter anbefaling fra Jens E.Aalborg, bør vi sende en ny forespørsel til Eidsvoll kommune vedr. 

togstopp på Minnesund. Hva mer kan de gjøre, eventuelt hva mer kan vi gjøre? M.A.? 

  

Sak 4.  

I Fløyta saken har det vært avholdt møte i Eidsvoll Kommune. Der har det kommet frem at det har 

vært en saksbehandlingsfeil, og saken vil bli tatt opp på nytt. Saken er utsatt til ny befaring. 

Planutvalget jobber med dette. 

  

Sak 5. 

Vellet har blitt forespurt, av Vidar Solihøgda, om vi ønsker et arrangement med han som 

foredragsholder om Minnesunds næringsliv. Rigmor tar kontakt om hva dette inneholder og om det 

kan holdes på høsten. 

  

Sak 6. 

Sommerfest for komiteer og styret blir satt til 16 juni-17 kl.18:00 Det vil bli servert mat og drikke. 

 

Sak 7. 

Jon sjekker om mulighet for Vipps og kostnader ved dette. 

Jon oppdaterer Brønnysund registeret. # I etterkant har det kommet krav fra bank om 

personopplysninger til BRREG. Dette innhentes. 

 

Sak 8. 

Innkomne saker: 

a. Forespørsel om arr. Av Quiz. -Ref. års hjul, så skal vi prøve og få til dette 2 ganger etter 

sommerferien.  

b. Kurs for bruk av sosiale medier for pensjonister. -Her har allerede Frivillighetssentralen gode 

kurs. Ellers vil vi anbefale at dette arrangeres av pensjonistforeningen. 

c. Fredning av jernbanebru. -Her må de som måtte ønske det, ta kontakt med Riksantikvaren. Vi 

går også ut fra at Jernbanverket tar hensyn til dette ved bygging av ny bru. 

d. Arr./visning av større idrettsbegivenheter på storskjerm. -Dette må avventes til eventuelt 

forsamlingslokale er på plass. Vi oppfordrer også idrettsgruppa til dette. 

 

 

  

Kommentar: Det er delt ut giroer til hvert styremedlem for utdeling til hver sin rode. 



 

 

 

NESTE STYREMØTE BLIR 26.04.2017 KL. 19:00 på Dorrstua . 

 

 

Referent- 

 Ingunn H Sørlie 

 

 

 

 


