
Drangsholt og Grødum Velforening 
 

Styremøte 03.09.19 

Hjemme hos Mia fra klokken 19.00 til 20.15. 

Til stede: Preben Undheim, Karoline Flottorp, Mia Heilberg, Tomas Gabrielsen og Linda 

Stokke. 

Forfall: Anne Kathrine Solbakken 

 

Sak 01/19: Presthåla 

• Tilsynsordningen har fungert bra også denne sommeren.  

• Det ble kjøpt inn ny stige til flytebrygga, til ca. 1500,-. Denne ble ødelagt etter 

omtrent 14 dager. Velet må nå kjøpe en ny stige som er mer solid. Tomas sjekker om 

noen i bygda eventuelt kan lage en. 

• På neste års dugnad må benkene strammes opp, og et tips er å kjøpe gode, solide 

benker ved neste kjøp. 

• Mia sjekker opp etter en forsvunnet grill. 

• Tomas sjekker om Kenneth/ Oddvar kan være behjelpelige med å lage en tønnegrill. 

• Tomas henter griller hos Liv, fra «Rot & rytme». 
 

Sak 02/19: Flombåt 

• Velet har nå kjøpt båthenger til flombåten, fra Tomas. 

• Båten står nå i låven til Tomas, men styret ser etter en ny plass til båten. Det ble 

vedtatt på styremøte at det betales 750,- i året i leie til den som huser båten (Tomas 

hadde ikke stemmerett). 
 

Sak 03/19: Basar på Zoar 

• Det blir basar på Zoar tirsdag 8. oktober klokken 19.30. Bedehuset har regien for 

arrangementet, men velstyret hjelper til med det som trengs. 

• Jens Olai Justvik skal ha andakt og underholdning, det blir utlodning og salg av kaffe 

& kake. 

• Tomas lager plakater, Mia skriver dem ut. 

• Alle i styret hjelper til med å få tak i gevinster. 

Mia prøver å få tak i fruktkurv, Karoline kan bidra med strikkede gevinster og skal 

prøve å få tak i kake fra bakeri. 

 



Sak 04/19: Nissefest 

• Det blir nissefest på låven til Marianne og Tomas Gabrielsen lørdag 14. desember. 

• I fjor var det fra klokken 16.00- 17.00, men det var veldig lyst når vi startet, så det er 

kanskje hyggeligere å starte en time senere slik at det er mørkere og mer stemning 

med tente lys. Dette avgjør vi når det nærmer seg. 

• Det trengs flere godteposer i år, vi bestiller 50 stk, men med litt rimeligere godteri i. 

• Karoline og Linda kan hjelpe til med å rigge. 

• Linda lager plakater. 

• Alle i styret tar med saft. 

• Tomas har kokeplate. 

 

Sak 05/19: Eventuelt 

• Det er kommet forslag om å lage noen figurer som kan stå rundt ved turløypene 

våre, for å lage litt spenning og glede på tur. Dette stiller styret seg positive til, og 

Mia ber initiativtaker om å sjekke opp om noen i bygda kan lage noen morsomme 

figurer. 

 

• Det minste treet som ble malt til forrige rot og rytme har blitt ødelagt og ser ikke så 

fint ut lengre. Mia kontakter kunstneren og spør om det er greit at vi fjerner dette. 

 

• Karoline hører med Øyvind Brennsæter om det er mulig å få flere skilt til turløypene 

ute ved veiene, så man lettere kan finne dem. 

 

• Karoline sjekker også med Øyvind om han kan fikse på innstillingene på 

facebooksiden slik at innleggene blir mer synlig. 

 

 

 

 

 

  

  

Referent: Linda Ribe Stokke 

 


