
 DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING 
 

Referat fra møte mandag 11. januar 2016. 
 

Tilstede 

Katja Winsjansen (leder), Øyvind Brennsæter (nettredaktør), Leif Tore Strandbakken, Camilla Fredriksen, 

Camilla Mollestad og Tor Punsvik (sekretær). Rune Risdal var fraværende.  
  

e-post adressene til medlemmene i styret: torpunsvik@gmail.com; millafredriksen@hotmail.com; 

kw@avigo.no; rune.h.risdal@uia.no; camillamollestad@hotmail.com; hornfar@online.no; 

oyvind@brennseter.com;  

 

Møtet ble holdt hos Camilla F. Krageboen og varte fra kl. 20.00 til 22.00                                        
 

Understreket, fet og kursiv brukes på styremedlemmer og betyr gjerne oppfølgingsansvar. 
 

Sak 1/16 Oppgavefordeling og supplering av styret 

Siden forrige årsmøte har Cindy gått ut av styret og Tor meldte i høst at han ønsket å gå ut ved årsmøtet i 

2016. Katja har fått positiv tilbakemelding fra Mia Heilberg og Lars Lunde på at de kan tre inn i styret. 

Øyvind, Rune og Katja har allerede definerte oppgaver som nettredaktør, kasserer og leder og det var ingen 

av de øvrige styremedlemmene som hadde lyst til å overta sekretærjobben som Tor forlater. Konklusjon: 

Katja spør Lars om han kan tenke seg sekretærjobben. Hvis ikke spør Katja Mia om hun kan tenke seg 

jobben. Dersom ingen av disse vil må det tas ny runde i styret. 

 

Sak 2/16 Årsmøte  

Det ble konkludert med tirsdag 8. mars kl. 18 – 20. Camilla M fikk umiddelbart per mobil bekreftet fra 

styreleder Tor Arnfinn Drangsholt at Zoar var ledig den kvelden. Tor avklarer med Tomas at rommet 

varmes opp på forhånd.  

 

Ulike temaer utover ordinære årsmøtesaker ble drøftet; 

- Tom B. Regevik har tidligere tilbudt seg å snakke om Drangsholt i vikingetiden 

- Trafikksikringstiltak er et sentralt tema og det kunne vært ønskelig å få Statens Vegvesen til å stille 

for å orientere i forhold til våre innspill, samt drøfte tiltak med deltakerne i årsmøtet.  

- Det hersker mye usikkerhet om hva slags ansvar velforeningen påtar seg ved reising av lekeapparater 

og lignende. Kristiansand kommune har nærmiljøkonsulent som kan kontaktes til å orientere om 

dette  

 

Det ble konkludert med at trafikksikring, og tilrettelegging og etablering av leke- og oppholdsplass var 

prioriterte temaer og en eventuell henvendelse til Tom B. Regevik venter til de øvrige temaer er avklart. Tor 

har etter møtet sendt henvendelse til nærmiljøkonsulent Terje Askildsen i Kristiansand kommune, og fikk 

umiddelbart positiv tilbakemelding. Veldig bra og innhold i temaet drøftes etter hvert. Tor har også sendt 

tilsvarende henvendelse til Statens Vegvesen, men ikke ennå mottatt svar.  

 

Øyvind legger ut dato og tidspunkt for årsmøtet på nettsidene våre, og seinere også program når dette er 

klart.  

 

Tor skriver utkast til invitasjon til årsmøte utkast til årsberetning som sendes medlemmene i styret for 

kommentering.  

 

Sak 3/16 Ski- og akedag 17. januar 

Det var enighet om at velforeningen avholder ski- og akedag søndag 17. januar på jordet nedenfor Tor.  Tor 

avklarte med grunneier Lars Lunde at det var greit å kjøre opp skiløype på jordet, og dette ble avklart under 

møtet.  Tor skriver invitasjonstekst med kart som Øyvind legger på facebooksidene våre. Folk bes å ta med 

eget mat og drikke, men velet stiller med bålpanner til grilling på tømmerveltplassen.  

Roald Johansson kontaktes for oppkjøring av skiløype på jordet. Tor og Camilla K stiller med bålpanner og 

Camilla K (Sigurd) sørger for at det er ved å fyre med.  Alt er nå klargjort for en vellykket ski- og akedag! 
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Sak 4/16 Løypekjøring i vinter 

Med Lars og Hilde Lunde som ny grunneiere etter Aase Birkeland/ Tor Sverre Drangsholt vil det være 

behov for ny avklaring med nye grunneiere for å få til rundløype for skigåing i skogen på Drangsholt/ 

Grødum. Men det er behov for en del rydding på strekningen Pirketjønn-Stemtjønn som bør planlegges for 

gjennomføring i sommer. Rune bes gjennomgå eventuelle endringer i gjeldende sti- og løypeplaner. Øyvind 

drøfter med øvrige i Tveit IL`s turgruppe om det er aktuelt å opparbeide sommerturløype i samme trasè.  

Men kjøring av løyper på jordene som i fjor gjennomføres i avtale med Roald Johansson. Tor har avklart 

med kommunen at snøskuterkjøring i regi av velforeningen til opparbeiding av løypenett ikke trenger 

søknad om dispensasjon fra motorferdselloven. Roald har i etterkant av møtet foretatt oppkjøring av flott 

løypenett på jordene! Det er naturlig at velforeningen dekker utgiftene Roald har med løypekjøring og 

eventuell godtgjøring - Katja avklarer dette med Roald.   

 

Det kan være aktuelt å legge klopper over enkelte av grøftene/bekkene på jordene for å muliggjøre økt 

løypekjøring med skuter. Dette må eventuelt planlegges med tanke på neste vinter.  

 

Sak 5/16 Opparbeiding i Presthåla 

Med ny og positiv grunneier vest i badeplassområdet vil det ikke være behov for tidligere planlagt 

opparbeiding av sandstrand østover. Men det er behov for supplering av både duk og sand til sommeren. Det 

er også aktuelt å flytte bålplass tilbake til tidligere plassering, men dette må avklares med ny grunneier.  

 

Sak 6/16 Ny leke- og oppholdsområde på Drangsholt og hva kan og bør vi opparbeide/tilrettelegg? 

Siden kommunen ikke aksepterte forslag om tilrettelegging på Sigurd og Camillas jorde ved postkassehuset 

kan ikke velforeningen stå for et slikt tiltak. Det ble på generelt grunnlag drøftet hva velforeningen kan gjøre 

av tilrettelegging av lekeplass uten å påta seg sikkerhetsansvar. Dette bør avklares med nærmiljøkonsulenten 

i Kristiansand kommune, og Tor sørger for å invitere han til årsmøtet for å orientere og drøfte dette med oss. 

Dette er gjort etter møtet med positivt tilslag.  

 

Sak 7/16 Stengsler, brøyting, lys og skilting ved hengebrua til Foss.  

Kristiansand kommune har satt opp skilt på Foss ved nedkjøring til Fossebrua om at motorisert kjøring på 

brua er forbudt. Dette er satt opp, uten at øvrige som har bruksrett her er kontaktet. Det er uklart hvem som 

har brøyteansvar for brua og kommunen bør sørge for lys slik at skolebarn som må krysse brua kan ferdes 

trygt. I tillegg er det satt opp stengsler på begge sider av brua som vanskeliggjør tilkomst og brøyting m.m. 

Tor drøfter brev fra velforeningen til Kristiansand kommunes tekniske etat med Cindy og Beint som 

engasjerte på Foss før utkast til brev sendes styremedlemmene for vurdering.   

 

Sak 8/16 Eventuelt 

a) Katja orienterte om at det vil bli holdt en «loppemarked med kafe» hos Liv Hangeland i løpet av vår/ 

sommer og fikk styrets tilslutning til at dette omtales på velforeningens nett- og facebooksider når 

planlegging er kommet lenger. 

b) Nytt styremøte holdes i etterkant av årsmøtet.  
 

Takk for konstruktivt møte og godt vertskap!  

Sekre Tor 

 


