
 

 

 

Referat styremøte 10.01.17 Minnsund Vel . 

 

Møte for Minnesund Vel ble avholdt på Dorrstua. 

Tilstede styret: Stein Åge,Kjell,Britt Elin,Fred,Jon,Rigmor og Ingunn 

Valgkomite: Ole Gudbrand Tansem 

 

Sak 1.  

Valgkomite representant er invitert for informasjon om forberedning til årsmøte vedrørende valg for 

2017. Ang. tur & Arrangementskomite, tar Ole Gudbrand kontakt med Ole. Plankomite blir stående. 

Valgkomiteen holder eget møte til dette formål. 

  

Sak 2.  

Det mangler skilting fra rundkjøring mot gamle Stensby. Det finnes ikke vei nr. Eller navn til hvor 

denne veien fører. 

 

Sak 3. 

Det er bestemt at årsmøte vil bli avholdt 28.02.2017 Styret møter klokken 18:00, mens selve årsmøtet 

starter kl.19:00 Eventuelle saker må meldes inn 14 dager før møte . Annonse for årsmøtet komme i 

Eidsvoll Blad den 18.01.2017 Legger også ut invitasjon på facebook og nettside. 

Foreløpig agenda er satt til, årsberetning, regnskap, valg, informasjon om Fløyta, høring om mulighet 

for vel hus. 

  

Sak 4.  

Det finnes en steinbru i Byrudstua som mulig kan være verneverdig. Den har forfalt mye p.g.a. flom. 

Kan dette sees på? Birger Kristiansen er nevnt som en mulig pådriver for dette. Kan det gjøres noe 

mht bygging av ny vei? 

Hva kan gjøres? 

  

Sak 5. 

Kjell har vært på befaring ved gapahuk sammen med brannvesenet, ang. brannregler for bruk av 

bålpanne. Så lenge bålpanne ikke benyttes i sommerhalvåret kan Minnesund vel lage egne 

brannvernregler, som settes opp. Vellet må også se til at bålpanner fjernes til rett tid. 

  

Sak 6. 

Oppgjør til musikanter ved julegrantenning er ikke sendt ut. Ingunn sjekker dette og ber om faktura til 

kasserer. 

 

Sak 7. 

Tidligere plan for reklamefilm for Minnesund som sted, har ikke blitt gjennomført. Vi kan sjekke med 

eventuelle andre som kan påta seg dette. Forslag om et firma som kan bruke droner. 

 

Sak 8. 

Det har fremkommet forslag om mulighet for å bruke gamle Esso som vel hus. Eventuelt med 

kommunen som eier og vel som adm. og leier. Kanskje Jernbaneverket kan bidra med istandsetting? 

Det blir tatt opp som høring, på årsmøte 28.02.2017 Avventer også tilbakemelding fra Eidsvoll 

Kommune. 

 

Sak 9.  

Oversikt for rydding av stier ligger hos tur & arr. komiteen. Fred snakker med Ole ang. kontakt med 

grunneiere, om rydding.   

 

 



Sak 10. 

Det er observert at Eidsvoll Kommune skal lage kart over stier og friluftsområder i Eidsvoll. Det ser vi 

frem til, og håper dette også kan legges ut på vellet sine sider. 

 

Sak 11. 

Plankomiteen er på sak ang. ferdigstilling av Støjordet (Ørbekkstranda)  

 

Sak 12. 

Hvordan gikk det med Technolaben som vi støttet med penger? Jon sjekker med FAU. Når vi vet mer, 

så tenker vi at vi lager en informasjon på nettsidene våre. 

 

 

NESTE STYREMØTE BLIR 14.02.2017 KL. 18:30 på Dorrstua . 

 

 

Referent- 

 Ingunn H Sørlie 

 

 

 

 


