
DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 

Styremøte 04.05.18 
Hjemme hos Mia i Dønnestadveien fra klokken 19:30 til 20.45. 

Til stede: Rune Risdal, Preben Undheim, Øyvind Brennsæter(nettredaktør), Anne Kathrine Solbakken,  

Mia Heilberg, Linda Ribe Stokke 

Fraværende: Katja Regevik 

Sak 01/18: Styret konstituerer seg 
Rune fortsetter som kasserer. Mia fortsetter som leder og Linda blir sekretær. 

Sak 02/18: Ryddeaksjon 5. mai 
Har fått grønt lys fra Tomas, Rune, Lars, Anne Kathrine og Tor-Arnfinn til å ferdes på jordene. 

Hansker og sekker er hentet, og det ser ut til at en god gjeng blir med! 

Sak 03/18: Skade på gangbrua v/Foss 
Det har blitt en skade i gjerdet etter flommen, som midlertidig er fikset med ståltråd.  

Mia sender brev til Ingeniørvesenet i kommunen med ønske om at de utbedrer dette. 

Sak 04/18: Dugnad i Presthola 12. juni kl 18:00 
Infoskriv om sommerens aktiviteter sendes ut i starten av juni.  

Turnusen for søppeltømmingen blir fra uke 25- 35. Styret tar med en kalender på dugnaden der det 

oppfordres til å skrive seg på søppeltømmeuker. 

Sak 05/18: Sankthansfeiring i Presthola 
Flere i styret er bortreist, Rune er ansvarlig for feiringen.  

Sak 06/18: Drangsholt Rot og Rytme 
Thor Gunnar Elle, Vegard Raen, Anne Kathrine Solbakken og Mia Heilberg har lyst til å få til nok en Rot 

og Rytme-festival, men hvis det blir vanskelig å finne flere frivillige på kort tid må de kanskje bare starte 

planlegging for 2019, ettersom tidsmangel er en faktor.  

Får man tak i nok frivillige så festivalen kan arrangeres i 2018, så satses det på å ha det i august. 

Sak 07/18: Beredskapskomité 
Tor Punsvik ga på årsmøtet utrykk for å ville fortsette arbeidet med flomberedskap. Vi trenger minst én 

fra styret og én frivillig fra bygda til å danne en beredskapskomité. 

Preben Undheim blir med fra styret. 



Sak 08/18: Stengsler ved gangbru 
Vi må be noen med traktor om å flytte stengslene ved gangbrua til Foss lenger vekk fra veien. Mia hører 

med Rune Vik etter ryddeaksjonen. 

Sak 09/18: Digitalisering 
For å spare miljø, arbeid og penger foreslås det at velforeningen fortsetter digitaliseringen ved at 

medlemmer kan velge å få tilsendt informasjon og giro via e-post. Ellers har vi både hjemmeside og 

facebookside som blir aktivt brukt. 

Det er lurt å kunne sende ut mailer i forhold til beredskap, eller aktiviteter som blir flyttet/ eller oppstår. 

Ikke alle følger så mye med på facebook, men sjekker kanskje mailen oftere. 

Vannverket har mailadresser til de fleste husstander i bygda, et forslag er å be vannverket sende ut en 

mail og informere om at de deler adressene med velforeningen.  

Et annet forslag er å be de som mottar mail fra vannverket, sende en mail til velforeningen og gi 

tillatelse til å sende dem mail. 

Selvfølgelig skal de som ikke er på nett fortsatt få informasjon i postkassene! 

Viktig å huske på når man sender ut mailer; skriv adresser i blindkopifeltet, så ikke alle adresser blir 

spredd rundt. 

Sak 10/18 Eventuelt: 
Anne Kathrine skriver et brev til kommunen der hun etterspør arbeid med Kilåsveien, da dette er en 

viktig vei for vårt nabolag, både for grunneiere og for turgåere. 

Husk å informere i infoskriv om Falkodden. Det er ikke sikkert at alle tilflyttere vet om denne flotte 

gapahuken vår! 

 

Referent: Linda Ribe Stokke 


