
 
 

Vestmarka 17.06.2021 

 

Møtet ble holdt digitalt (Teams) 

 

Til stede: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Lars Rambøl, Arne Sørli, Anita Pedersen, Inger 

Lise Kessler, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Hans Jørgen Ovlien, Inger Lise Kessler, Håkon Hauer 

 

Andre til stede: Sidsel Mobrenna 

 

 

Sak 37.21 Godkjenning av referat fra møtet 10. mai 2021, oppføling av saker 

 

Eldremiddag i vår. Saniteten hørte ikke noe mer fra kommunen. 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 38.21: Drift av Brustadvika i sommer (uke 26 – uke 34) 

 

Erik og Hans Jørgen har driftet så langt i sommer og fortsetter ut uke 25. 

 

Vedtak: Ansvar fordeles mellom organisasjonene i hht vedlegget. 

 

 

Sak 39.21: Vestmarkadagen 14. aug. 2021 
 

Diskuterte 3 scenarier: 

1) Kansellere, 2) gå for fullt arrangement, 3) kun dagarrangement 

 

Momenter fra diskusjonen: 

 Grusjø Vel har lagt sin årsfest til samme dato. Uheldig å konkurrere. 

 14. august vil det fortsatt være en del folk som ikke er vaksinert og iallfall ikke 

fullvaksinert. På kveldsarrangement er det ikke realistisk at vi klarer å etterleve krav 

knyttet til trygg omgang uten smitterisiko 

 Det er krevende å organisere og forberede et arrangement som følger så tett etter 

sommerferie 

 Forutsetning for dagarrangement er at vi får med AMP & co til å rigge ei bilutstilling 

 Hoppeslott anses uaktuelt pga smitte 

 Volleyball trolig uaktuelt pga smitte 

 

Vedtak: 

Fullt arrangement inkludert kveldsarrangement er uaktuelt pga covid-19. 

Ragnar kontakter Sten Morten Taugbøl og hører om det er mulig å invitere til et biltreff 

 

Referat fra styremøte i VG 14. juni 2021 
 



 Ragnar kaller sammen til et komitemøte med mål om å skiss ut hvordan et 

dagarrangement kan være. 

 

 

Sak 40.21: Konserten 2. juli, mannskap 

 

Håkon meldte at konserten 2. juli dessverre måtte kanselleres pga et midlertidig 

bemanningsproblem i orkesteret. 

 

 

 

Sak 41.21: Jerpsetbautaen, ny plassering? 

 

Saken har på sitt vært «på høring» siden forrige styremøte i VG. Styremedlemmene ble på 

forrige møte oppfordret til å diskutere saken i «egen» organisasjon. I tillegg har den ligget på 

våre nettsider og vært delt derfra på FB 2233. 

 

Runde rundt bordet med tilbakemeldinger. Alle til stede var positive til flytting i hht de 

presenterte planene. VJFF v/Vidar Huse hadde kvelden i forvegen i samtale med styreleder 

meddelt at de var imot flytting. 

 

Vedtak: Styret i Vestmarka Grendelag gir sin tilslutning til planen som er presentert for ny 

plass for Jerpsetbautaen. Styret legger til grunn at Eidskog kommune fortsatt står som eier av 

krigsminnesmerket og at det følges opp og utformes i tråd med tilsvarende ellers i kommunen.  

Ragnar lager utkast til svar til kommunen som sendes styremedlemmene i VG for å innhente 

synspunkter. 

 

 

Sak 42.21: Arbeidsplanen for VG 2021 

 

Lageret i Kirkestuelåven  

 Masse fylt opp på nordsida av låven. Masse fylt opp inne i lageret. Porten montert. 

 

Åpent landskap Vestmarka 

 Vidar sender kontaktinfo på alternativ entreprenør til å klippe tennung 

 

 

 

 

Sak 43.21 Runde rundt bordet 

 

IVS v/Trond 

 Ikke noe siden sist. Fortsatt «koronastengt» 

 

Menighetsrådet v/Solveig: 

 Lars organist har funnet det gamle orgelet i Vestmarka kirke. Det ble plukket ned i sin 

tid. Alle deler ser ut til å være til stede. Planen er å montere det og sette det opp igjen i 

kirka.  

 Sommerkonserter med Roar Engelberg 30/6 og Petter Simonsen 21/7. Dette er 

foreløpig ikke helt avklart/offisielt, så det publiseres ikke foreløpig. 

 

Eidskog Naturbarnehage v/Arne: 

 Hatt årsmøte, bra oppmøte 

 Styreleder Pernille Malm Jensen gjenvalgt 



 Representant til styret i Grendelaget velges i kommende styremøte 

 Avgangstilstelning for de eldste barnehagebarna. Privat arrangement i regi FAU for å 

tilpasse seg koronaregler 

 Barnehagen har hatt båttur på Helgesjøen 

 

 

Eidskog Montessoriskole v/Erik: 

 Hatt årsmøte. 7 andelshavere til stede. Styreleder Erik gjenvalgt. Få utskiftinger i 

styret 

 Litt frafall på antall elever pga flytting. 

 Hatt el-tilsyn. Både anlegg og rutiner/dokumentasjon godkjent uten noen avvik som 

må lukkes 

 Dugnad kommende lørdag 

 

Saniteten v/Anita: 

 Hatt måndesmøte hos Anita 

 Servert barnehagen da de var på besøk hos Anita for å se på lamunger 

 7.6 var Guri og Anita på Bygdehuset. Serverte brødmat + kaker til 20 pers ifbm 

skraping av huset/maling nye utemøbler 

 16.6, servere brødmat til dugnadgjengen der 

 30. juni er det sommeravslutning ved Posvatnet 

 Skal server vafler og kaffe på Matrand (åpen kirke) 27. og 29. juli.  

 Guri og Anita skal på landsmøte i Tromsø. 

 3 hvite krakker ved kirkestuelåven, kan de ev flyttes til kirkegården? 

 

Velet v/Gutte: 

 Hatt styremøte 

 Fordelt oppsyn med badet gjennom sommeren 

 Årsmøte 23. juni 

 Quiz 23. oktober? 

 Dugnad ved badet 16. juni 

 Skal få en sakkyndig til å se på muren på badet. Får ikke malinga til å sitte 

 Okkgarskrakken kommer snart. Trappa fra Rambølsvegen er på plass. 

 Flytebrygga, skal vurdere om den kan reparreres 

 Mobilsena lånt ut til Børliarrangement på Skotterud 6. juni 

 

 

 

 

Sak 44.21 Referatsaker / informasjonssaker / evaluering 

 

Initiativ vs Statens Vegvesen og Eidskog kommune vdr. gang- og sykkelveg mellom 

Brustadvegen og Stangnessætervegen: 

 Ragnar har hatt kontakt med både Innlandet fylkeskommune og Eidskog kommune. 

Bakgrunnen er muligheten som byr seg nå som det skal være et omfattende 

vegvedlikehold langs fv. 21 

 

Vekterveien Paradis – Harstadsjøen, oppussing etter fiber-graving 

 Fra Paradis til Rastad er det fint pusset opp. Resten av strekningen ut til Harstadsjoen 

er i dårligere stand enn før fibergravinga 

 

Omregistrert bilhengeren som brukes til lagring/transport av den mobile scena. 



 Styret har som mål at bilhengeren til en mobile scena settes i stand slik at den kan 

registreres. 

 

 Sauer på beite fra 5. juni 

 

 

Eventuelt 

 

Referatene fra styremøtene i VG ut på web? 

Sak reist av Arne Sørli: Kan referatene fra styremøtene legges ut på www.vestmarka.info? 

 

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til det. Forutsetter da at det ev er korrigert for informasjon 

som er av fortrolig art. 

 

 

Ragnar Dæhli 

 

http://www.vestmarka.info/

