
Drangsholt og Grødum Velforening 
 

Styremøte 08.01.19 
Hjemme hos Mia fra klokken 20.00 til 21.45. 

Til stede: Rune Risdal, Preben Undheim, Anne Kathrine Solbakken, Mia Heilberg, Linda Ribe Stokke 

Øyvind Brennsæter(nettredaktør) og Tor Punsvik (ikke en del av styret, men samarbeider på vegne av 

velforeningen med Kristiansand kommune om oppbygging av flomberedskap). 

 

 

Sak 01/19: Flomberedskap v/ Tor  

Tor delte en del i forhold til flomberedskap, og hva som har kommet ut av møter med 

kommunen og andre.  

 

Tre spørsmål som vi må tenke gjennom hvis vi igjen skulle møte en flom i bygda: 

1. Hva forventer vi av kommunen i forkant? 

2. Hva forventer vi at kommunen stiller opp med hvis noe oppstår? 

3. Hva forventer vi at kommunen stiller opp med i etterkant? 

 

Positive endringer etter flommen: 

• Nødnettet er nå bedre. 

• Kommunen har sagt de skal komme med båter og aggregat  

• Ikke så stor fare for at strømmen går da transformatoren nå er flyttet høyere opp. 

• Nå er også sentralbordet i kommunen en del av beredskapen, så hvis vi ringer så blir 

det tatt på alvor fra første stund! 

• Kommunen har lite kunnskap om grunnforholdene her med tanke på ras. Dette 

jobbes med. 

 

Annet som må jobbes med fremover: 

• Det bør deles ut kontaktinfo, så alle vet hvem de kan ringe (spesielt eldre) 

• Tor lager en punktliste til kommunen over hva vi forventer av dem ved en eventuell 

flom. 

• Tor sjekker med vannverket i forhold til hva kommunen har avtalt med de angående 

flomberedskap.  

• Tor sjekker med Norges velforbund om de har noe konkret fra andre velforeninger i 

forhold til beredskap. 



• Mia tar kontakt med velstyret i Bygland, og hører om de har noen tips. 

• Vi bør ha en øvelse der kommunen tester varslingssystemet sitt.   

Vi håper på en øvelse i løpet av februar, slik at vi kan evaluere dette på årsmøtet.  

Tor tar dette videre til kommunen. 

• Vi trenger et beredskapskorps på Drangsholt for å fange opp de mest sårbare og 

varsle resten av bygda. 

Vi ønsker 5 navn på denne listen, Tor Punsvik, Preben Undheim og Rune Risdal har 

sagt seg villige, det jobbes med å finne 2 personer til. Disse må være kontaktpersoner 

som kommunen kan henvende seg til og som har forskjellige ansvarsområdet under 

en eventuell flom. 

Det trengs en sjekkliste slik at disse vet at alt som skal gjøres blir gjort, og en liste 

over innbyggere i bygda. 

 

Sak 02/19: Dato for årsmøte 
Årsmøte i 2019 blir 5. mars klokken 18.00- 21.00 på Zoar. 

Anne Kathrine tar kontakt med Zoar for å sjekke at det er ledig. 

 

Sak 03/19: Nye styremedlemmer  
Rune Risdal trekker seg fra styret etter utrolig lang og god innsats! Så nå letes det etter nye 

kandidater.  
 

 

Sak 04/19: saker på årsmøte:  

• Også i år blir hovedtemaet flomberedskap. 

- vi vil evaluere øvelsen hvis den har blitt gjennomført før årsmøtet. 

- informere om beredskapsgruppen. 

- informere om hva som er nytt i forhold til flomberedskap. 

•  Nytt styre. 2- 3 nye styremedlemmer. 

• Mia tar med en liste som man kan skrive epost adresse på, så vi etterhvert kan få 

sendt ut mer info via epost. 

• Vi må lodde stemningen for en ny "rot og rytme" festival til sommeren og finne ut om 

det er nok frivillige til å arrangere igjen.  

• Anne Kathrine har mange fine bilder fra "Rot og Rytme" festivalen i 2017 som vi 

ønsker å vise på slutten av årsmøtet. 

 

 



Sak 05/19:D&G velforening epostadresse  
Velforeningen trenger en egen epost adresse nå når mer info skal sendes via epost. Gmail 

ble foreslått som en god mail. Mia ser videre på dette. 

 

Sak 06/19: Eventuelt: 

Søppelproblem: Det ligger mye søppel langs veiene på Drangsholt, ikke bare hovedveien, 

men også langs småveiene. 

Styret vil oppfordre flere til å rydde søppel og ønsker å innføre en årlig ryddedag i bygda, 

gjerne på den nasjonale strandryddedagen. 

 

 

 

 

Referent: Linda Ribe Stokke 


