
 
 

Vestmarka 04.12.2021 

 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Inger Lise Kessler, Hans Jørgen Ovlien, Håkon 

Hauer, Lars Rambøl, Anita Pedersen, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Nina Kisen, 

 

Andre til stede: Finn Høgåsen (Aktiv i 100) og Jens Patrick Repshus (sak 69) 

 

 

Sak 66.21 Godkjenning av referat fra møtet 27. oktober 2021, oppføling av saker 

 

God uttelling på grendelagets nominasjoner til priser: 

 Hans Dyblie som vinner av Kulturprisen 

 Endre Strøm som vinner av Ildsjelprisen 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader og legges ut på våre nettsider. 

 

 

Sak 67.21: «Aktiv i 100» v/Finn Høgåsen 

Utgangspunktet for saken var å høre hva Aktiv i 100 og Grendelaget kan oppnå i et samarbeid 

 

Litt om Aktiv i 100 

 I tillegget til laget på Vestmarka fins det tilsvarende på Skotterud, Magnor og Finsrud 

 Det er en leder i hver av gruppene som sammen danner et lite forum 

 Finn Høgåsen leder gruppa på Vestmarka 

 Lokal leder er styremedlem i DNT Kongsvinger og Eidskog 

 Vår, sommer høst er det ukentlig tur på Vestmarka (tirsdager?) 

 I vinterhalvåret slår Skotterud og Vestmarka seg sammen. Tur hvert sted, men det 

starten veksler mellom de t stedene 

 Aktiv i 100 Vestmarka har FB-side 

 

Saker vi kan samarbeide om: 

 Bruke vestmarka.info som kanal for å spre informasjon om Aktiv i 100 og aktiviteter 

 Aktiv i 100 ønsker å markedsføre seg på Vestmarkadagen 

 Turstier, stifaddere 

 Merking av nye turstier 

  

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i VG 29. nov. 2021 
 

https://www.facebook.com/search/top?q=aktiv%20i%20100%20vestmarka


Sak 68.21: Turstien rundt Langvatnet 
 

VIL ved Håkon og Erik hadde en befaring nummer to på sørenden av turstien, denne gang 

uten Trygve Klanderud. Ved siste befaring ble stien «jaget opp» i steinrommelen bak hytta til 

Klanderud. Ved siste befaring ble det klart at det ikke er en aktuell trase. 

Det ble laget to forslag til traseer; en mellom hytte og vannet (som ikke går over tomten til 

Klanderud) og en bak hytta på en skogsvei som så vidt tangerer hjørnene på tomten. 

 

Vedtak: 

Grendelaget ved Ragnar sende e-post til Klanderud basert på input fra VIL. I e-posten 

informerer vi om Grendelaget beslutning. Før endelig valg tas mellom de to alternativene 

Idrettslaget anbefaler, ønsker vi å høre hvilken av de to Trygve Klanderud foretrekker. 

 

 

 

Sak 69.21: Digitalisering av stier. Hjelp fra kommunen. 

 

GIS-ansvarlig i Eidskog kommune, Jens Patrick Repshus deltok på denne saken. Vi satte ham 

inn i følgende: Det er stor vilje i flere organisasjoner på Vestmarka til å bidra til digitalisering 

av stier. Men vi har erfart at det ikke er selvforklarende hvordan det skal gjøres. Både ut.no 

(administreres av DNT) og Rett i kartet (administreres av Statens Kartverk) er prøvd. 

En sentral faktor er også hvordan en eksempelvis eksporterer GPX-filer fra for eksempel ei 

treningsklokke. (GPX-fil er GPS-data som lagres i ei fil som kan brukes av GPS-

programvare). 

 

Konklusjon 

Jens Patrick Repshus tar initiativ til et møte for lag og foreninger på nyåret. 

 

 

Sak 70.21: Jerpsetbautaen, hvor står vi? 

 

Forsøksvis oppsummering av saken:  

 Det nye initiativet for å flytte bautaen ble tatt av Jorunn Engen. Trond Jerpset og Gutte 

ble koblet på 

 Kommunen ved Anne Grethe Melbye ble kontaktet 

 Et løsningsforslag ble utarbeidet av bl.a. Gutte 

 Kommunen ønsket en uttalelse fra Grendelaget til løsningsforslaget. Styret i 

Grendelaget uttalte seg positivt til løsningen forutsatt finansiering fra kommunen og 

aktiv involvering fra samme 

 Gutte utarbeider et budsjett for flyttinga som ble oversendt kommunen 

 Befaring 7. oktober med representanter fra kommunen (kultur + teknisk) og Gutte. I 

referatet fra kommunen framgår det at de mener dagens lokalisering er ok, og at de 

ikke vil finansiere og stå for en flytteprosess 

 Grendelaget behandler saken på nytt 29. nov. siden forutsetningene for tidligere 

vedtak om å gi sin tilslutning til flytting var vesentlig endret 

 

Vedtak i styremøte 29. nov 2021: 

 Styret i Grendelaget tar til etterretning at kommunen mener dagens plassering av 

Jerpsetbautaen er ok. Videre at det er uaktuelt for Grendelaget å kanalisere ressurser, 

økonomiske- og tidsressurser, på flytteprosjektet gitt den vurdering som framkommer 

av referatet fra kommunen. Grendelagets beslutning meddeles kommunen. 

 

 

 



Sak 71.21 Runde rundt bordet 

 

Hornorkesteret v/Inger Lise: 

 Satt opp og pyntet juletre på Emmas plass 

 Spiller litt sammen med skolekorpset. De er få, og har god nytte av støtte fra 

Vestmarka Hornorkester 

 Markerer 91 år 2. april i Eidskog Rådhus (på samme tida som den tradisjonelle 

vårkonserten) 

 

VJFF v/Hans Jørgen: 

 Ikke noe spesielt nå 

 

Vestmarka IL v/Erik: 

 Innebandy, litt for få unger 

 

Menighetsrådet v/Solveig 

 Det gamle orgelet; Lars jobber videre med det 

 To konserter: 

o Vestmarka Sangkor + Berit Billingsø 1. desember 

o Synger jula inn 12. desember kl. 16. (Hornorkesteret, Anne & Vidar, 

Vestmarka Sangkor) 

 Bygningsarbeider (utbedring grunnmur) pågår. Utføres av firmaet til Ragnar 

Halvorsrud 

 

IVS v/Trond 

 Har dialog med EMS sin vaktmester. Trond bistår med varmeregulering i forkant av at 

Samfunnshuset brukes i helger. (Vaktmesteren jobber man-tor). 

 

 

Eidskog Montessoriskole v/Erik: 

 Investerer i nytt varme- og ventilasjonsanlegg. Investering på 750.000 + 

elektrikerarbeid. Forventes inntjent ila 2,5-3 år. Installering skjer i vinterferien 

 6 nye førsteklassinger 

 Fått lagt fiber inn til skolen 

 Julemarked 11 des. kl. 12 til 16 

 Deltar på «glad dag» på Skotterud 4. desember 

 

 

Saniteten v/Anita: 

 Eidskog Sanitet markerer 100-årsjubileum på Rådhuset 25. november. Ca. 130 

deltakere. 

 Sanitetsforeningen på Vestmarka skal ha julebord på Fjeld Grendehus 

 Trekning julelotteri 4. desember 

 Konfekt som gave til alle +80 vestmarkinger 

 

 

 

Velet v/Gutte: 

 Satt opp julegran i Brustadvika 

 Julebygdekino 29. nov. med gløgg/pepperkaker og halv bilettpris 

 Julemarkering kl. 17. før Bygdekinoen 29. november 

 

 



 

Sak 72.21 Referatsaker/informasjonsaker/ evalueringer 

 

+70 festen, evaluering 

 Enighet om at festen hadde vært veldig vellykket, gode tilbakemeldinger fra 

deltakerne 

 Redusere antall kaker neste år 

 

Huset/brannruinen ved grensen 

 Alle heftelser er nå slettet. Det gjør eiendommen enklere omsettelig. 

 

Lager for lysutstyr 

 Må være tørt. Gutte/Erik/Ragnar ser på alternativer i Kirkestuelåven 

 

 

Ragnar Dæhli 


