Styremøte i Abelvær vel, 5. oktober-22
Tilstede: Nils, Bjørnar, Ottar, Gunn, Laila

Sakliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gjennomgang forrige møtes sakliste
Evaluering siste møte med kommunen
Evaluering av fellesmøte i Naustet. Hvordan forholder vellet seg videre som deleier
Ordinært loppemarked, grendehuset
Loppemarked skolen
Dugnad i parken, prøveplassering av benker og evt soddmiddag etterpå
Lotteri av revybilletter
Lengre 60-sone inn mot Abelvær
Opprydding på loftet i grendehuset. Gamle arkiv og eiendeler fra andre lag, kor,
korps etc. Samarbeide med andre lag/foreninger om dette
10. Rapport fra eltilsynskontroll
11. Deltakelse på Merkurs landskonferanse «Framtidas lokalsamfunn» sammen med
Nærøysund kommune
12. Eventuelt

Referat:
1. Forrige møtes sakliste er ok eller under arbeid
2. Se referat
3. Naustet. Det skal ses nærmere på eierstrukturen. Vellet etterspurte oppdatert
regnskap for 2022. Utleiesituasjonen i andre etasje må gjennomgås og utredes. Det
er startet en prosess og vellet avventer resultat/svar av denne.
4. Loppemarked i grendehuset.
Vi starter i løpet av uke 42 med plassering av lopper i storsalen. Huset er ikke tilgjengelig for
utleie i perioden frem til avholdt loppis, kun det som evt kan avvikles i lissalen.
Loppemarkedes holdes søndag andre helga i november.
5. Loppemarked på skolen.
Avholdes våren 2023
Det som står lagret utenfor skal flyttes inn, og dette tas på dugnaden i parken
6. Dugnad i parken, dugnadsleder kontaktes. Det blir dugnad på kort varsel i og med
ustabilt vær. Vi serverer sodd til dugnadsgjengen etterpå.
7. Lotteri av revybilletter.
Julelotteri med billettpremier til Høylandsrevyen-23, samt andre premier
Lotteri ifbm loppemarked på skolen
Lotteri ifbm påskebasaren
Vippslotteri- Ottar oppretter eget vippsnr for slike arrangementer

8. Utvidelse av 60-sonen inn mot Abelvær; Vi sender henvendelse til ansvarlig
myndighet
9. Rydding av loft. Det opprettes et facebookinnlegg der vi etterspør synspunkt og ideer
fra medlemmene.
10. Eltilsynskontroll. Fagfolk kontaktes, tilbud innhentes på utbedringsjobben
11. Merkurs landskonferanse avholdes i Trondheim 19.-20. oktober. Vi har fått 10.000,fra kommunen til deltakelsen. Se link til nettside øverst i innlegget, vi anbefaler dere
å gå inn og se hva dette dreier seg om
12. Eventuelt
Det er innhentet tilbud på bålpanne i parken.
Resterende beløp fra Sparebankfondet er ikke stort nok til å dekke dette, så styret velger å
se bort fra tilbudet.
Vi skal holde øye med fondet, fordi de tidligere har gitt bort bålpanner til de som har søkt om
dette.
Vi setter nå strek for årets sommerjobb og sender inn dokumentasjonen som utløser midlene
til lønn.
Ref. laila

