
DRANGSHOLT OG GRØDUM 
VELFORENING  
REFERAT FRA STYREMØTE 04.04.16 
Mandag 04. april 2016 ble det holdt styremøte hjemme hos Katja. Møtet varte fra kl. 19:00 til 21:30. 

Til stede: Katja Winsjansen (leder), Øyvind Brennsæter (nettredaktør), Mia Heilberg, Camilla Mollestad, 

Camilla Krageboen, og Tor Punsvik (tidligere sekretær). 

Fraværende: Lars Lunde (sekretær), Rune Risdal (kasserer) og Leif Tore Strandbakken.  

Sak 1: Dugnad i Presthåla 
 Det ble bestemt at årets dugnad skal holdes onsdag 1. juni kl. 18:00. Øyvind oppretter et 

facebookarragement. 

 Kjøre ned søppeldunker, lekekasse og benker. Camilla Mollestad sørger for innkjøp av nye 

strandleker. 

 Tilstanden på stranda må sjekkes når vannstanden er lavere. Påfylling av sand og evt. ny duk på 

både nord- og sørsiden vurderes. Tilstanden på flytebrygga må også sjekkes. 

 Høyt gress på sørsiden må temmes (evt. med ljå) før gressklipperen brukes.  

 Folk tar med det de har av verktøy. (Trillebår, raker, spader, sag, m.m.) 

 Styret byr på kaffe og noe godt til. 

Sak 2: Sankthans 
 Det feires i Presthåla på Sankthansaften 23. juni. Øyvind oppretter et facebookarrangement. 

 Camilla Krageboen lager natursti for barna. 

 Styret står for materialer til bålet. Det er ikke mulighet for privatpersoner å kjøre ned med treverk 

på eget initiativ. 

 Styret stiller med grill som tennes kl. 17 og bålet tennes kl. 19 hvis det er forsvarlig. 

Sak 3: Avfall 
 Styret ønsker ikke å ta i bruk container for søppelrydding langs elv og veier, men avtaler heller 

med noen som kan ta et hengerlass på søpla. 

Sak 4: Presthåla 
 Styret skal lage en liste over ting som vi ønsker å utbedre i Presthåla. Her har det vært snakk om 

et toalett, ildsted til helårsbruk m.m. 

 Det er ønskelig å stenge bommen ettersom forbud mot innkjøring ikke respekteres. Hengelås 

med flere nøkler blir fastslått som den beste løsningen. 

 Katja sender ut mail til styremedlemmene med liste over ansvarsrullering for Presthåla. 



Sak 5: Busstilbud 
 Styret har fått tips om å slå seg sammen med andre velforeninger på Tveit (Dønnestad Vel, Hamre 

Vel, Ryen Vel, Solsletta Vel, Ve Velforening, Øvre Topdalsveien Velforening, Brattvollheia 

Velforening) for å arbeide for et bedre busstilbud på Tveit. Dette ønsker vi å jobbe videre med. 

Sak 6: Trafikksikring 
 Styret ønsker å samles enda en gang før sommeren for å diskutere mulighet for veiskulder ved 

Presthåla slik at det kan sendes brev til Ingeniørvesenet, Veivesenet og Kommunen for ressurser 

og tillatelse. Vi vil formidle hvordan vi ser for oss utviklingen fremover, nå med bedre potensiale 

enn før. 

Sak 7: Oppdatering 
 Katja sender oppdatert oversikt over velforeningens styremedlemmer til begge kommunene samt 

Brønnøysundregistrene.  

 Katja hører med Terje Askildsen om avtale med kommunen/om å være medlem av VFO, med 

tanke på ronser etc. 

Takk for møtet! 

 


