Referat styremøte i Klokkarvik Grendalag 200417

Til stede: Frode Wessel Jansen, Yngve Siad Johnsen, Frank Tollefsen, Jorunn Johnsen Aanes, Vegard
Sælensminde, Randi Børnes Dåvøy, Christina Dida Eikeseth Toft

Sakliste:
1) Referat fra forrige styremøte: Ingen kommentarer til dette.
2) Ryddedugnad: 29. april. Frode henter sekker og hansker. Sekkene settes på prestikken, og
hentes av BIR. Jorunn kjøper inn saft og evt kaffe. Sverre spør Kiwi/Spar om de kan sponse
oss med forfriskninger. Jorunn og Randi baker.
3) Hva skjer i 2017?
-

Rydding av Prestikken. Dato: 10. juni kl 12. Randi sjekker om å få låne flisekutter.

-

Grendahuset, rydding av ventilasjonsrom, lagerrom. Vi gjør en dugnad på dette 24. juni kl
12.

-

Nedvask av kjøkken. Jorunn, Yngve og Randi vasker på kjøkkenet før konfirmasjonene
den 6. og 7. mai.

-

St. Hans: Vi kan ikke ha bål på moloen. Skal vi brenne bål, må det skje et annet sted.
Frode undersøker om et område ved Klokko evt kan brukes. Vegard kontakter båtlaget
for evt bruk av moloen, men da til griller og bålpanner.

-

Grendadag: 2. september. Grendafest om kvelden. Randi undersøker om fjorårets band
er interessert å spille også i år. Frank hører med et annet band som et alternativ.

-

Quiz: Dida har ikke fått svar på når det eventuelt kan passe.

-

Loppemarked: Oktober. Dato settes opp seinere.

-

Vi ønsker å ha juleverksted. Dette, Loppemarked og Grendadag blir sak på første møte
etter sommerferien.

-

Lysfest flyttes til Januar 2018. Vi kommer tilbake til dette.

-

Filmkveld: Det må investeres i ny prosjektor og blu-rayspiller. Anlegg må også
oppgraderes. Frode sjekker priser på nytt utstyr. Vi setter dette opp fredagen i
høstferieuken (6. oktober). En film for de minste, og en for de litt større.

-

Vegard kontakter båtlaget vedr. telefonnr på klokkarvik.no samt St.Hansfeiring.

4) Lappeløyper. Fordeling av ruter på neste møte. For ryddedugnad er det ordnet.
Frode legger ut info om ryddedugnad på Facebook, samt får det ut på Klokkarvik.no
5) Eventuelt
- Frode informerer om at vi har mottatt informasjon fra kemneren om forpliktelser for
arbeidsgiver. Dette gjelder ikke grendalaget per dags dato.
- Elektriker har ordnet med bryter til ventilasjon på kjøkkenet. Det må fortsatt gjøres noe
for å få anlegget helt opp og gå. Noen stikkontakter er flyttet samt at det har blitt
montert noen nye.
Det er jordfeil i Grendahuset. Feilen ligger i lampe v/ballbingen pluss steikepanne på
kjøkkenet. Dette må ordnes, Frode ordner med å få rettet opp i feilene.
- Gulvet må repareres. Dette blir sak på neste møte. Frode kontakter kommunen for å
fortgang i at de tar sin del.
- Lekestativ utenfor grendahuset. Kommunen må kontaktes per brev for å få avklart
spørsmål om prosessen rundt monteringen og plasseringen av stativet.
- Nye ovner må kjøpes.
- Ny skriver må anskaffes. Frode har fått tilbud på fargeskrivere. Frank sjekker med
leasingselkaper om det går an å overta fra utgåtte leasingavtaler.

Referent: Vegard Sælensminde

