
Styremøte 19. mai 

Tilstede: Bjørnar, Ottar, Gunn, Inge, Nils (via teams) 

 

Sak 1. Forrige møtes sakliste gjennomgått. 

● Sak ang. salg av telt er igang 

● 17. mai arrangert med godt oppmøte 

● Faktura på flagg og line er oversendt kommunen 

● Vi er nå medl. i Vellenes Fellesorg. 

● Befaring på grendehuset er gjennomført, vi venter på ferdig rapport. Vi avventer 

derfor videre «fremstøt» opp mot kommunen ang eierforhold. 

● Leder i velet deltok på årsmøtet i Naustet 

● Dugnadsuka avviklet med formidalbel innsats av alle deltakende 

● Parkoppgraderinga vil komme i stand når benker er levert. Vi er åpen for innspill og 

ideer om utforminga av parken. 

● Rutiner for vask av mopper er avklart 

● Brev ang støyplager er mottatt, vi venter nå på at lovet utbedring skal igangsettes 

 

Sak. 2  

Søknad om momskompensasjon er under utarbeidelse og vil bli innsendt innen fristen 1. juni 

 

Sak. 3 

Leder orienterte fra årsmøtet i Naustet 

 

Sak. 4 

Leder i velet utarbeider et nytt prisforslag som legges frem for kommunen som et 

forhandlingsgrunnlag. Når endelig avtale er utformet, tas dette opp til vurdering sammen 

med velets medlemmer før signering. 

 

Sak. 5 og 6 

Avtale om dette er inngått med kommunen. (Se bilde i kommentarfelt) 

 

Sak. 7 

Forslag fra velet om samarbeid med de andre lagene om oppgrusing av fellesområder eid av 

kommunen er fremlagt de ansvarlige i administrasjonen. Vi venter på svar. Kommunen skal, 

ift. forslaget, holde oss med nødvendig mengde grus 

 

Sak.8 

Styret ble enige om å ta direkte kontakt med aktuelle kandidater til sommerjobben, fremfor 

ny utlysing. 

 

Sak.9 

Brev sendes Tensio, med forespørsel om forlengelse av frist for oppgradering. (Se brev i 

kommentarfelt) 

Vi tar kontakt med kommunen om en vurdering av praksisen rundt drift av- og ansvar for 

gatebelysning. 

Styret skal også vurdere å ta kontakt med andre lyslag for et evt. felles utspill opp mot 

kommunen. 

 



Sak.10 

Vi påminner om innsendelse av dugnadstimer  

 

Sak.11 

Vi legger opp til dugnader på kort varsel fremover, avhengig av oppgaver og værvarsel 

 

Sak.12 

St. Hansfeiring flyttes tilbake til 23. juni og avvikles som en kurvfest i Sansehagen. 

Velet tilrettelegger for arrangementet i form av grill/bål/sitteplasser. 

Styremøtet i juni flyttes til 30. 

 

Så ser vi veldig frem til åpning avøyas nye etablissement i Naustet 24. juni 

 

Ref. Bjørnar/Laila 

 

 

 


