
Referat styremøte i Minnesund vel 21.11.19 
 

Tilstede: Kjell, Håvard, Bente, Franciska, Ingunn(referent).  Forfall: Marte, Kai, Gøril. 
 
Julegrantenning 26.11.2019,  
Kai har forespurt KIWI Minnesund om spons av poser, gløgg og pepperkaker. Det er i orden. 
Bente sjekker når vi kan få dette, så vi vet når vi kan pakke poser. 
Fred F. Ordner med lyd og juletre. 
Korps og kor bidrar med musikk og sang. Samt at Terje K. Har sagt ja til å lede «showet» 
sammen med Magnus A. på piano. Jon W. Er forespurt om å være nisse i år også. 
Franciska og Marte baker kake. Ingunn kjøper inn «lystrær» til bruk i blomsterbedet på 
fremsiden av velhuset. 
De som har sagt ja til å stille opp ca.kl.17.00 er: 
Marte, Franciska, Kai, Kjell og Ingunn (Bente kommer etterhvert?) 
 

Quiz 29.11.19  
Gjennomføres som sist quiz, men vi tilfører eplecider og Smirnoff ICE i sortimentet. Kjell står 
for innkjøp. Bente lager plakat. 
På vakt: Håvard, Bente, Gøril og Kai.  
 

Velhuset. 
 
Progresjon på bygging: 
Det ser ut til å bli ferdig til begynnelsen av desember.  
 
Belysning.  
Det er kjøpt inn nye lampe fra IKEA, som monteres fortløpende. 
 
Møbler. 
Styret har fått tilbud fra Kåre Aasen, om gratis bruktmøbler til bruk i velhuset. Styret  kikket 
på dette før dagens møte, og vil gjerne ta i mot bardisk,1 sofa,1 stol og et   bord. 
Kjell har private stole lik de på velhuset, som vellet ønsker å kjøpe for å  supplementere 
utstyret på velhuset. Styret er enige om at vi kjøper disse fra Kjell. 
Det er sjekket priser på 2 L-sofaer fra Jysk. Disse er på 50% salg nå, så det er enighet  om at 
dette kjøpes inn (Kjell)  
 
Arbeidet med ungdomsklubb, 
Styret må komme i gang så fort som mulig for penger skal brukes før 31.12.19.  
Styret har kjøpt/kjøper:  
1 shuffleboard -Blir levert i midten av desember,frakt er inkl.i pris,men det bestilles ekstra sett 
med spill utstyr ( Håvard). Shuffleboard kan leies ut ved leie av lokaler,som innbringer inntekt 
til ungdomsklubb. Det må tas depositum ved utleie. 
2 stk. TV Disse ordner Kjell  
2 stk. Xbox med bilspillutstyr, karaokeutstyr, FIFA, kinectic(?) Ingunn sjekker tilbud. 
Div.brettspill (Bente)  
 
Hjertestarter.  
Det er bestemt at styret kjøper inn helautomatisk hjertestarter. Denne kjøpes inn til en 
engangssum på ca.22.000,- Styret nå og fremtidige styrer har ansvaret for vedlikehold og 
oppfølging. Vellet har fått penger fra strikkeklubben som bidrag til hjertestarter. (Franciska) 
kjøper inn, samt sjekker utstyr i førstehjelpkoffert for dato og manko.  



 
JULEQUIZFEST 27.12.19,  
Trubadur er forespurt om underholdning, men styret synes dette blir for dyrt. Vi går for 
«Special edition» Julequiz med åpningstid til kl.01.00. Ingunn lager arr. På FB. 
Om noen melder seg frivillig til å være på vakt, så er det ønsket. Kai eller Kjell må være der 
pga. skjenkebevilgning. 
 
Tildeling av gaver fra Minnesund Vel. 
Vellet ønsker og bidra til støtte lokalt. På dagens møte er det enighet om at det bevilges 
pengegave på Kr. 5.000,- til Langset skolekorps og Kr. 10.000,- til FAU på Langset Skole, 
øremerket innkjøp av IPAD/PC til bruk for elever som ikke har tilgang på dette selv.  
 
Vaktplan på utleie.  
Følg med på dine uker.  
 
Styret mangler valgkomité.  
Settes opp som sak på neste styremøte. Alternativet er at styret må gjøre jobben selv.  
Ingen forslag per nå, men fortsett med rekruttering. 
 
Diverse saker- 
-Det har ikke kommet noe svar fra SVV etter brev sendt i vår. Kun mottatt svar fra Eidsvoll 
Kommune. Foreslår at planutvalget sender purring på svar. 
-Vellet sender en forespørsel til Bane Nor om avbøtende tiltak mtp utbygging. Vi vil foreslå 
utbedring og istandsetting av strendene på begge sider under bruene. Og om de eventuelt 
har egne forslag. Forespør også hva slag underlag det blir på Mjøstråkk. Er det mulig med 
asfalt ?(Ingunn) 
-Det er ikke mottatt svar fra Eidsvoll kommune vedr. Lys på skoleparkering og oppføring av 
busstoppskilt. Dette purres på.(Ingunn) 
-Det trengs oppfølging av vedlikehold på turstier. Flere glopper er i dårlig stand. Dette må 
følges opp av T/A komiteen mot våren. 
-Styret drodlet litt om fremtidige prosjekter. Det foreslås bl.a. Noen slags gapahuker langs 
Mjøsa eller andre egnede steder. Det hadde også vært fint å dra i gang div. underholdning 
som f.eks. Foredrag, musikk e.l. 
 
Neste møte foreslås tirsdag 17.12.19 Kl.19. 
 


