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Obs. nå også på FACEBOOK 
 

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2015 OG 
SOSIALT SAMVÆR TIRSDAG 10. MARS 

KL. 18.00 I ZOAR  
 

1. Valg av:  
- møteleder  
- endringsforslag – i stedet for 2 personer til å godkjenne gjør styret det 
 

2. Styrets årsberetning – hva har skjedd siste år? 
 
3. Regnskap – og innbetalingsrutiner 
 
4. Valg – det er ikke meldt endring i styre – men benkeforslag kan fremmes 
 
5. Aktuelle saker; 
- Ny innsats i Presthåla 
- Informasjonsarbeidet, nettside og Facebook (regler for billedbruk)  
- Arbeidet med skiløyper, løypekjøring og gapahuk 
-  Turløypenettet nært – hva har Tveit IL`s turgruppe gjort siden i fjor? 
- Trafikksikringsarbeidet  
 

6. Tofdalselva – bruken i går, i dag og i morgen? 
 

-  Velet har hatt fokus på Presthåla – men vil mer 
 

-  Nedre Tovdal Elveeierlag orienterer om laksefiske, planer framover og 
er åpen for å drøfte samarbeid på fellesprosjekter om slike er aktuelle 

 

-  Beint Foss kåserer over den historiske bruk av Tofdalselva  
 

Det blir servert kaffe og kaker underveis.  
 

Eller anbefaler vi alle å holde seg oppdatert på velforeningens nettside (se 
heading) der vår nye redaktør Øyvind Brennsæter holder oss oppdatert.  
 

Vel møtt! 
 
Drangsholt og Grødum Velforening 
v/ styret (se neste side) 
 

http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net


 

Styret består per 1. februar 2015 består av følgende personer: 
 

Leder: Katja Winsjansen   tlf.  98 63 27 32 
Kasserer: Rune Risdal    tlf.  37 27 92 13/ 91 87 35 17 
Sekretær: Tor Punsvik   tlf.  38 01 46 04/ 90 61 94 71 
Styremedlem: Camilla Fredriksen  tlf.  41 14 65 59 
Styremedlem: Camilla Mollestad  tlf.   95 10 84 81 
Styremedlem: Cindy Foss-Hauane  tlf.   41 64 05 04 
Styremedlem: Leif Tore Strandbakken:  tlf. 90 04 29 15    
Nettsideredaktør: Øyvind Brennsæter: tlf. 37 27 67 80 / 99 10 52 37 
 
 

SKI- & AKEDAG SØNDAG??? 
 

I 2013 hadde vi en vellykket ski- og akedag 
på Foss og vi håper å gjenta suksessen i år, 
når værgudene legger til rette for det. Vår 
rørlegger Kenneth Winsjansen har sagt seg 
villig til å sponse arrangementet også i år. 
 

Vi anbefaler folk å følge med på nettsidene 
og Facebook for tidspunkter for aktuell ski- 
og akedag.  
 

Den oppmerksomme beboer har registrert 
oppkjørte skiløyper på jordene og 
forhåpentligvis vil snart også skogen inntas!  


