DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING
Referat fra møte tirsdag 25.08.15
Tilstede
Katja Winsjansen (leder), Leif Tore Strandbakken, Camilla Mollestad, Rune Risdal, Øyvind Brennsæter
(nettredaktør), Tor Punsvik (sekretær). Camilla Fredriksen 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 Rune og varte fra kl. 20.00 til 21.30
Understreket og kursiv brukes på styremedlemmer og betyr gjerne oppfølgingsansvar.
Sak 1 Oppfølging av «saker» i Presthåla
- Status for bruk. Grunnet sommerværet har pågangen vært beskjeden.
- Innhenting av resterende utstyr (benker, lekekasse m.m.)
- Opprusting og påkjøring av sand. Sandpåkjøring og utleggelse av duk utsettes til 2016, og det
vurderes bruk av elvegrus som trolig vil holde bedre mot bortføring med vannet. Drøftes med Joar
Grødum eller andre kyndige.
Sak 2 Trafikksikringsinnspill til Statens Vegvesen
- På vegne av styret sendte Tor i vinter henvendelse til Statens Vegvesens ansvarlige i begge
Agderfylkene, men har ikke engang mottatt svar på om henvendelsene er mottatt. Tor sender purring.
Sak 3 Nissefest på låven til Tomas og Marianne
- Tradisjonelt har første lørdag i desember vært nissefestdag, og Katja spør Tomas om 5. desember er
en dag vi kan benytte låven til nissefest.
- Camilla M tror hun kan bidra, men trenger flere - øvrige som har anledning bes melde seg til henne.
Anbefaler kontakt med Liv Aarli som jobber der.
- Tor spør den nordnorske sinnanissen om han tar rollen også i år.
Sak 4 Nærmiljøtiltak innerst Skilleveien
- Camilla F og Sigurd må ta stilling til om det er aktuelt å opparbeide lekeplass innerst på jordet – og
må i så fall søke kommunen om dispensasjon og eventuelle tilskudd. Tor kan bistå skrivearbeidet om
ønskelig.
Sak 5 Falkodden – tilsyn opprydding m.m.
- Øyvind mente turløypegruppa til Tveit IL kunne ta et tilsynsansvar og også fjerne/dekke presenning
som til stadighet har ligget løs i området.
Sak 6 Turer og løypeplanlegging
- Leif Tore er stadig styrets kontaktperson når det gjelder turvirksomhet, men så langt har responsen
vært liten. Det var enighet om ikke å planlegge større fellestur i høst, men melde via Øyvind turer på
Facebook-sida vår når vært og anledning byr seg. Rune kontakter Roald med tanke på løypekjøring
kommende vinter. Det bør vurderes å legge klopper over enkelte av dikene nede på Drangsholtmyra
for dermed å øke muligheten til å forlenge løypenettet. Rune sjekker hvor løypeleggeren befinner
seg.
Sak 7 Fiber på Foss og belysning over Fossebrua
- Ingen hadde status for disse sakene, og Katja foreslås å ta en prat med Liv/ Cindy om saken.

Sak 8 Samtale med vannverket
Det synes å herske usikkerhet om hva som skjer framover med vannverket, sjøl om Facebooksida dere viser
til nært forestående informasjon. Også blant styret var det flere «frustrerte» som hadde mottatt purringer og
purregebyr på kr. 500,- uten å erindre at de fikk SMS. Siden medlemmene i velforeningsstyret iblant mottar
forespørsler knyttet til vannverket var det enighet om å innby til et info-treff med styreleder og daglig leder i
vannverket, Lasse Grødum og Tomas Gabrielsen. Tor sender forespørsel til Lasse Grødum og dersom det er
interesse kan eventuelt han og Tomas finne egnet tidspunkt for en prat – og de som kan hos oss stiller.
Sak 9/ Infoskriv til husstandene – fordelingsnøkkel
Vi tar sikte på å legge ut info-skriv i postkassene første uka i november og da bl.a. informere om nissefest,
skiløyper og –skidag m.m. under følger den ufullstendige fordelingsnøkkelen for infoskriv til husstandene
som ble sendt ut i vår. Alle meder endrings- og suppleringsbehov til sekretæren.
o Rune har 31 postkasser for byggefelt ved Linn Grødum, snuplass til bussen og eget byggefelt
o Tor har 27 postkasser på strekningen RV 41 til Kilåsvei/Drangsholtvei og disse veiene
o Camilla M har eget boligfelt og ut den rette sletta mot sving i øst. Hvor mange?
o Katja har RV 41 fra Zoar til sletta før Grødumsmoen (100 m inn i Birkenes) Hvor mange?
o Camilla F tar alt på Skilleveien Hvor mange?
o Leif Tore tar Sandnes fram til og med Foss. Hvor mange?
Takk for konstruktivt møte og godt vertskap!
Tor, referent

