
DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 
Ved leder Katja Winsjansen og  sekretær Lars Lunde 

 
 

REFERAT FOR VELFORENINGENS ÅRSMØTE 28. MARS 2017  
 

Invitasjon til årsmøtet var lagt ut i alle bygdas postkasser ca. 4 uker før årsmøtet, som ble holdt i Zoar 

bedehus mellom kl. 18.00 og 20.45. 23 personer deltok på årsmøtet. 
 

Katja Winsjansen ønsket velkommen til møtet,  
 

Sak 1. Gjennomgang av årsberetning. Lars Lunde gjennomgikk årsberetningen.   
 

Sak 2. Regnskap og nye betalingsrutiner 

Kasserer Rune Risdal presenterte regnskapet kort og greit. 51 betalende medlemmer siste år. Velforeningen 

har hatt lite utgifter siste året, og har vel kr. 41.000,- i pluss på kontoen. Det skulle vært investert i sand til 

Presthola sist sommer, men grunnet høy vannføring i den aktuelle tida ble dette utsatt. 
 

Sak 3. Valg til styret. Camilla M gikk ut av styret før forrige årsmøte, og leder Katja W går ut ved dette 

årsmøtet som leder, men fortsetter som vanlig styremedlem. Leif Tore Strandbakken trer ut av styret etter 

mange år, og etter eget ønske.  Anne Kathrine Solbakken og Katja Kålheim ble valgt inn som nye 

representanter. De hadde sagt seg villige i forkant og det ble ikke fremmet motkandidater. Styret har ikke 

funnet noen til å ta over styreledervervet, men Katja W vil inntil videre være behjelpelig. Styret jobber for å 

finne en ny kandidat. Det oppfordres til at folk stiller opp og bistår styret, da det gjerne er begrenset 

kapasitet hos medlemmene i styret som kan hemme aktiviteten velforeninga ønsker å fremme.  
 

Sak 4. Aktuelle saker: 

 

1. Arbeidet med ski- og turløyper. Rune Risdal orienterte. Det er gjort avtale med rettighetshaverne om 

løypekjøring og Roald Johansson har støtt for skuterkjøring med velets løypelegger. Både i fjor og i 

vinter er det kjørt løyper på jordene, og i år også kjørt løyper til Drangsholtvann og Hessvann. Det er 

ikke kjørt løyper i skoge. Det må imidlertid gjøres et betydelig ryddearbeid om skuteren skal komme 

seg fram i den aktuelle skogstraseen og deler av området er sterkt preget av omfattende hogst de 

seinere åra. Det kan imidlertid være aktuelt å samarbeide med turgruppa i Tveit IL om helårsløype på 

deler av den samme traseen. Det ble nevnt at velforeninga må finne en sum som kan dekke Roald 

Johansons utgifter med løypekjøringa.  
 

2. Nettsidearbeidet 

Nettsida har blitt et godt hjelpemiddel for å komme ut med info fra styret til velets medlemmer, og 

Øyvind Brennsæter gjør en kjempejobb med dette. 
 

 

3. I år var Katja Kålheim invitert til å holde et foredrag om sin tid i programmet Anno, som ble sendt på 

Nrk1 i vinter. Det ble et spennende innslag med mange gode historier fra både tv-produksjonen og 

den faktiske historiske tidsepoken. Katja viste et stort engsjement i sin fortelling, både med humor og 

gode historiekunnskaper. En av bygdas medlemmer spurte i etterkant om det var mulig å få 

telefonnumeret til progamlederen til programmet. 
 

4. Arbeidet i Presthåla i år.  Det tas sikte på å kjøre på  sand i sommer på stranda i sommer. Den 

vanlige dugnaden tidlig i juni og St. Hans-feiring som tidligere år. 

 

5. Eventuelt 

Det kom inn et forslag til eventuelt fra Anne Kathrine Solbakken om at det ville bli laget en 

helg med korkonsert den 9.juni, og en medfølgende talentiade den 10. juni. Forlsagstiller fikk 

med seg Mia Heilberg og Åslaug Kvaale. Hilde Lunde Garby ble også nevnt og vil bli 

forespurt. 

Dette skal foregå i redskapslåven til Tomas D. Gabrielsen og Marianne Gabrielsen, som har 

stillt denne til bygdas disposisjon denne nevnte helga. 



  

 Drangsholt 23.03-10, Lars Lunde sekretær 


