
DRANGSHOLT OG GRØDUM 
VELFORENING  
REFERAT FRA STYREMØTE 25.04.17 
Tirsdag 25. april 2017 ble det holdt styremøte hjemme hos Rune. Møtet varte fra kl. 19:00 til 21:00. Litt 

frafall pga. sykdom. 

Til stede: Katja Winsjansen (avtroppende leder), Rune Risdal (kasserer), Mia Heilberg (påtroppende leder), 

og Katja Kålheim. 

Fraværende: Lars Lunde (sekretær), Øivind Brennsæter (nettredaktør), Anne Kathrine Solbakken, Camilla 

Krageboen 

Sak 01/17: Ny leder 
▪ Katja Winsjansen fratrådte som leder og Mia Heilberg overtok. 

Sak 02/17: Referat fra årsmøtet 
▪ Lars holder på å skrive referat fra årsmøtet 2017. 

Sak 03/17: «Drangsholt Rot og Rytme» 
▪ Etter vårt nye styremedlem, Anne Kathrine, sitt gode initiativ om en kreativ festival på Drangsholt 

har det blitt dannet en festivalkomité bestående av Anne Kathrine Solbakken, Åslaug Kvaale, 

Hilde Lunde Garby og Mia Heilberg. «Drangsholt Rot og Rytme» er vi så heldige å få holde i 

nybygget til Tomas Drangsholt Gabrielsen lørdag 10. juni. Stikkord er kreativ utfoldelse, 

miljøbevissthet, musikk, håndverk og lek. Mer informasjon kommer. 

▪ Katja K. tilbød seg å holde nålebindingskurs som en av aktivitetene som skal være på dagen. 

▪ Katja W. tilbød seg å undersøke om mulighet for støttemidler. 

Sak 04/17: Dugnad i Presthola 
▪ Tirsdag 13. juni kl. 18:00 arrangeres det dugnad i Presthola for å gjøre plassen klar til 

sankthansfeiring og sommersesongen. Det var snakk om det kunne være lurt å grille middagen 

under dugnaden, men vi konkluderte med at vi holder oss til kaffe og snacks som tidligere år.  

▪ Vi satser på å holde oss til planen om å legge ny sand (og evt. duk) i starten av denne sommeren 

når vannstand og arbeidsstyrke tillater det. Rune holder et øye med når dette måtte passe og 

bestiller sand. 

Sak 05/17: Trafikksikring 
▪ Tema om gangbroa på Foss (belysning, forbud mot motorisert kjøretøy, betongsperre som 

hindrer brøyting) har dessverre tatt tid, men nå gjenstår kun en siste omformulering av brevet 

som styret har skrevet før det sendes til begge kommunene. Mia gjør noen små endringer på 

skrivet, samt tilføyer et konkluderende avsnitt, før hun lar styret gjennomlese nok en gang. 



Sak 06/17: Vaktliste 
▪ Katja K. foreslo å synliggjøre engasjementet som kreves for å holde Presthola ren og attraktiv. Vi 

prøver derfor noe nytt når det kommer til fordeling av uker med ryddeansvar i 2017: I tillegg til at 

styremedlemmene tilbyr seg å holde orden i hver sin(e) valgte uke(r) vil Mia legge ut en post på 

Velforeningens facebookside der vi åpner for at beboere som ønsker å bidra litt, uten fullt 

styremedlemskap, kan ønske seg en uke som passer. Det vil etter hvert settes opp en plan f.o.m. 

uke 25 t.o.m uke 34.  

Sak 07/17: Facebookgruppe for styret 
▪ Mia oppretter en facebookgruppe for styremedlemmene for å gjøre kommunikasjonen oss 

imellom mer effektiv og oversiktlig. Den blir å regne som en ekstra kommunikasjonskanal med 

planlegging av styremøter og utveksling av referater e.l. som hovedformål. 

Sak 08/17: Infoskriv 
▪ Rune skriver infoskriv som skal sendes ut innen 15. mai sammen med giro for 

medlemsinnbetaling og invitasjon til Drangsholt Rot og Rytme. 

 

Referent: Mia Heilberg 

 

Takk for et hyggelig møte! 

 

 

 

 


