
 
 

Vestmarka 15.03.2022 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Inger Lise Kessler, Hans Jørgen Ovlien, Lars Rambøl, Anita Pedersen, og Ragnar 

Dæhli 

 

Forfall styret: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Håkon Hauer, Nina Kisen, Erik Staavi 

Asbjørn Gulbrandsen,  

 

Andre til stede: Ingen 

 

 

Sak 12.22 Godkjenning av referat fra møtet 25. jan. 2022, oppfølging av saker 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 13.22: Konstituering av styret 

 Sekretær og kasserer, Ragnar 

 Hælseminister, Erling Hauer 

 

 

Sak 14.22: Hælseminister, folk å besøke 
Styret laget liste over nyfødte og tilflyttede som overleveres Hælseminister Hauer. 

 

 

Sak 15.22: Arbeidsplan for VG 2022 

Lagerrom lys & lyd Kirkestuelåven 

Oppsummering av befaring 11. mars 2022, Jan Børli og Gutte 

1. Rive utedassene i de 2 vestre dassene. 

2. Rive mellomvegg 

3. Legge gulvspon i rommene 

4. Ordne vestre dør med hengsler og forsterkning bak med kryssfiner 

5. Østre dør skrues fast og forsterkes bak med kryssfiner 

6. Forsterke østre vegg med kryssfiner 

7. Hylle nordvegg og østvegg ca 1,6m over gulv ca 30 cm dybde av 25mm bord 

8. Rampe utenfor dør 1 x 1m og 4 cm unner gulv (for og snø og telehiv) en skrålist ved 

døra slik at det er lett og trille inn. Skrå rampe fra bakken og opp til rampa 1m bred og 

1,5m lang på østre side og en trinn på vestre side. 

9. Jernslåe (fra Møllern) for hengelås med beskyttelse for snø og is. Gjennomgående 

feste for slåen i begge ender. 

 

Referat fra styremøte i VG 15. mars 2022 
 



Antatt ferdigstilt snarest og senest i løpet av våren (1. juni) 3 - 4 dagers jobb? 

Lyssti Brustadvika 

 Søknad om 50.000 kr fra Nærmiljøfondet. Avgjøres i formannskapet 22. mars. 

 Spillemidler, søknaden som ble sendt i fjor høst blir snart behandlet av fylket 

 

Åpent landskap 

 Ny dugnad lørdag 19. mars. Oppmøte ved gapahuken i Brustadvika kl. 09. 

 Vidar H undersøker om vi kan få fliset det vi hogger, inkludert det i Harstadhagan  

 

 

Sak 16.22 Runde rundt bordet 

 

VJFF v/Hans Jørgen: 

 Hatt to styremøter allerede 

 Årsmøte 16. mars 

 Familiedag på Langvatnet. Oppmøte/parkering ved gapahuken i Langsrud kl. 10 

 

Saniteten v/Anita: 

 Hatt månedsmøte  

 Solgte fastelavnsris for 8.500 kr 

 Har assistert Max Ivan på Ljøner gård 

 Søndagskafe i Brustadvika 27. mars (ev Bygdehuset om det er dårlig vær) 

 Servering på dugnaden i Brustadvika 19. mars 

 Servering på vårfesten (jubileet) til Hornorkesteret 

 24. april: Vårfesten for eldre 

 

Vestmarka Hornorkester v/Inger Lise: 

 Har begynt å øve igjen 

 2. april er det Vårkonsert hvor 90-årsjubileet markeres 

 

Velet v/Gutte: 

 Årsmøte torsdag 17. mars. Nina går av som leder 

 Bygdekinoen ble avlyst sist gang fordi det falt sammen med installeringa av nytt 

varme- og ventilasjonsanlegg 

 

IVS v/Trond (per e-post): 

 Årsmøte 6. april 

 

 

Sak 17.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

 Trenger ny grillrist til grillen ved gapahuken. Ragnar følger opp. 

 

 

 

Ragnar Dæhli 


