
   
 

   
 

DRANGSHOLT OG GRØDUM 
VELFORENING   
REFERAT FRA STYREMØTE 12.03.18 

Mandag 12. mars klokken 19.00 til 21.20 ble det holdt styremøte hjemme hos Mia i Dønnestadveien. 

Til stede: Mia Heilberg (leder), Katja Regevik, Anne Kathrine Solbakken, Øyvind Brennsæter 

(nettredaktør), samt Tor Punsvik (ikke en del av styret, men samarbeider på vegne av velforeningen 

med Kristiansand kommune om oppbygging av flomberedskap). 

Fraværende: Katja Winsjansen (fratrer ved neste årsmøte), Camilla Krageboen (fratrer ved neste 

årsmøte), Rune Risdal (kasserer) og Lars Lunde (sekretær). 

Sak 01/18: Høstflommen 2017 og fremtidig beredskap 
Tor Punsvik stillet på møtet for å involvere styret ytterligere i dialogen han har gående med 

Kristiansand kommune. Tors erfaring innen byråkratiet kommer godt med. 

Møtene med kommunen handlet bl.a. om bedre varsling, nye rutiner for å bedre kunne forutse flom, 

hva velforeningen kan gjøre når det oppstår en krisesituasjon, hva bygda forventer av kommunen og 

hva velforeningen kan bidra med av egenberedskap. I tillegg til oppfølging underveis har kommunen 

meldt at de kan bidra med det som kommer i etterkant, som for eksempel at alle berørte inviteres til 

møte i byhallen, gjerne med forsikringsselskap og takstmann etc. til stede. Kommunen kan 

koordinere informasjonsarbeidet, trekke inn det lovmessige når det kommer til forsikringssaker for å 

unngå at de berørte blir en kasteball mellom forsikringsselskap, takstmann og saneringsfirma. 

Velforeningen bør kanskje opprette en egen beredskapsgruppe. Det kan også være nyttig å fastslå 

vannverkets rolle. Vedtektene må gås igjennom og hvis det er behov for endringer må de foreslås 

skrevet om før de sendes ut i forkant av årsmøtet. 

Tor skal i nærmeste fremtid skrive en oppsummering av dialogen med Kristiansand kommune, NVE 

og fylkesmannens beredskapsansvarlige. På vegne av velforeninga har han invitert politiker Ingrid 

Wisløff Jæger, kommuneoverlege Dagfinn Haarr og beredskapssjef Sigurd Paulsen til årsmøtet 17. 

april.  

Vi må vite hvor får vi de beste varslene. NVE har varslet vårflom, og vi ønsker å være mest mulig 

beredt på det. Mia skal sende en mail til Agder Energi med lenke til NVE og understreke at den 

transformatoren må flyttes ASAP for å unngå nok et alvorlig strømbrudd hvor bl.a. to gårdsbruk og 

det lokale vannverkets renseanlegg blir rammet. (En separat mail sendes angående et tre som holder 

på å velte over en ledning i Skilleveien og viser til at beboer har gjort en tidligere henvendelse.) 

Sentralbordet i Kristiansand kommune er, i tillegg til ingeniørvesenet, nå trukket inn som en del av 

kriseberedskapet. Det betyr at alle henvendelser til kommunen om behov og varsling under 

flomkriser skal koordineres – hvilket de ikke var under flommen i høst. 

En annen viktig ting er at vi ønsker mer informasjon om fare for jordras i bygda. Vi har enda ikke fått 

svar på hva som vil skje med Kilåsveien der raset gikk. Det er også et viktig tema i dialogen med 

Kristiansand kommune. 



   
 

   
 

Sak 02/18: Nye styremedlemmer 
Ettersom Katja Winsjansen og Camilla Krageboen etter knakende godt arbeid trekker seg fra styret 

leter vi nå etter nye mulige kandidater. 

Sak 03/18: Tid og sted for årsmøte 
Årsmøtet skal holdes tirsdag 17. april klokken 18:00 i Ryen Grendehus. Vi har som mål å få levert 

innkalling m/program, giro og forslag til nye vedtekter innen 3. april. 

Sak 04/18: Barnevandrerstien 
Katja foreslår å høre om fylkeskommunens barnevandrersti kunne tenke seg å markere der 

barnevandrerstien går igjennom bygda vår. Vi stiller oss positive til å bevare historien til bygda, så 

Katja vil sende en mail. 

Sak 05/18: Historiehefte 
Rune kom med et innspill i forkant av møtet der han etterlyste kreative ideer til hva velforeningen 

kan utrette for å gjøre noe med overskuddet i beholdningen. Katja kom med et forslag om å høre om 

det finnes noen med interesse og engasjement for å produsere et lite hefte med historien til bygda 

og trykke det opp. Eventuelt kan jobben gis til en student. Det kunne i så fall ha vært en inspirasjon til 

at historier kan samles inn i etterkant. De kunne for eksempel ha intervjuet de eldste i bygda. «En 

flom av minner». Dette er bare en idé foreløpig. 

Sak 06/18: Drangsholt Rot og Rytme 2018 
Vi ser på mulighetene for å gjenta fjorårets suksess med en ny Drangsholt Rot og Rytme i 2018. Thor 

Gunnar Elle har allerede gitt uttrykk for at han ønsker å være med å arrangere, så vi skal høre om han 

kan rekruttere flere.  

Sak 07/18: Møte-/lekeplass 
Det har i lengre tid vært etterlyst og forsøkt å finne en plass til lek og samling, men velforeningen har 

slitt med å finne en plass vi kan få tillatelse til å lage noe slik som en liten lekepark. Anne Kathrine 

foreslår å snakke med kommunen om hvordan utsiktene er for plassen rundt der Roys hus lå, om den 

blir tilstrekkelig sikret, så klart. 

Sak 08/18: Dugnad i Presthola 
Tirsdag 12. Juni kl. 18:00 blir det dugnad. I fjor tok Lars unna det verste med slåmaskin. Det var 

hyggelig å inkludere barna! De lekte og hjalp til, noe som skaper et sunt "eierskap" til plassen slik at 

de ønsker å hjelpe å holde den ren i fremtiden. Det viste seg å være svært så vellykket å åpne for at 

flere beboere kunne hjelpe med tilsyn til Presthola, så dette vil vi fortsette med. 

Sak 09/18: Opprydningsdugnad etter høstflommen 
Vi har en stor opprydning foran oss før bygda er ren igjen. Dette tenker vi å få til ved dugnad. Mulig 

Parkvesenet kan låne bort hvis vi trenger redskaper av noen slag, for eksempel til å få tak i ting som 

henger i trær. Hvis vi trenger kajakker eler båter til opprydning er Grevens en mulighet, men vi tror vi 

har nok private båter. Vi kan høre med bondelaget om de har noe å bidra med. Vi bør høre med 

bøndene som eier jordene om det er i orden at vi ferdes på disse under opprydningen. 



   
 

   
 

Sak 05/17: Trafikksikring 
Oppfølging av trafikksikkerhetstiltak. Vi har fått avslag på vår søknad om stengsler og belysning ved 

gangbrua til Foss. Men Katja har snakket med grunneier og det virket som om at stengslene kunne 

flyttes lengre inn om det hjalp brøytingen, men det skulle fortsatt være stengt for motorisert trafikk. 

Katja ser om hun får tatt noen bilder av brøytekanten mens snøen enda ligger. 

 

 

Referent: Mia Heilberg 

Takk for et godt møte! 
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