
Referat fra styremøte i Abelvær Vel 18. november 

Fremmøtte: Johnny, Bjørnar, Elin, Gunn, Kristine og Knut (husansvarlige) Laila. 
Invitert: Kari Leirvik Hestad. 

Sakliste 
1. Status grendehuset 
2. Oppvarming i grendehuset 
3. Status loppemarked 
4. Strøm/ gatelys- hva skjer fremover 
5. Valgkomité 
6. Eventuelt 

 

1. Det er veldig dårlig trykk på varmtvannet i kjøkkenkrana. Knut og Johnny sjekker hva som er 
årsaken, og får dette utbedret. Det kommer inn vann i taket i storsalen. Dette undersøkes, og så blir 
det evt en dugnad på utbedring. Utelyset er ødelagt, nytt kjøpes inn og skiftes. 
Rundvask av kjøkken, trappeganger mm må finne sted etter jul. Det vil bli innkalt til vaskedugnad. 

 

2. Flere av panelovnene har sluttet å virke, og styret går inn for å innhente tilbud på, og info om 
varmepumper. Det kan bli nødvendig å sette inn to pumper. 

 

3. Overskuddet etter årets loppemarked ble ca 16000,- Det er noe mindre enn tidligere år, men vi er 
godt fornøyd med sårt tiltrengte kroner i kassa. Det vil bli avholdt loppemarked også neste år. 

 

4. Søknaden/ papirene som er oversendt kommunen følges opp. 
Kari har sagt seg villig til å hjelpe oss å sjekke hvor vi «ligger i løypa» 
- hva har skjedd med søknaden 
- er det flere tilgjengelige midler 

Videre må vi, igjen, prøve å få et møte med kommunen for en avklaring på hva som vil skje framover 
ang. leieforholdet med grendehuset og betaling av strømregning. 

 

5. Valgkomiteen består av Siv Gjeseth, Gunnar Edvardsen og Merete Dille Løvmo. 
Laila tar kontakt med dem. Hele styret er på valg i 2020. 

 

6. Det har kommet inn forslag/ ønske om julegran utenfor grendehuset/skolen. Lyslenker kjøpes inn, 
og julegran kommer opp til 1. desember. 
- eget arrangement kunngjøres litt senere. 

Det har også kommet ønske om at møtereferater legges ut for velets medlemmer. Dette følges opp, og 
gjøres fra dags dato. 

 

Innkommet forslag om Lørdagskafé støttes også av styret. 
Her er det ytret ønske om temakafé for Abelværs innbyggere, for å få igang diskusjoner og ideer om 
hva vi ønsker for stedet vårt framover. Det kom inn mange ideer på Allmøtet, og det er disse vi må 
prate mer om og rundt, for å få satt ut i livet. 
 

Videre er det viktig at vi finner igjen dugnadsånden, uten den skjer det desverre veldig lite. 
Lørdagskafé blir arrangert etter jul, og vi håper dette er noe folk vil være med på. 

Har du noen tanker/ ideer om Abelværs ve og vel, ta kontakt med styret🙂 

Referent: Laila Taraldsen 


