
 
 

Vestmarka 12.04.2022 

 

Sted: Kantina til EMS 

 

Til stede: Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Håkon Hauer, Nina Kisen, Erik Staavi, Inger Lise 

Kessler, Hans Jørgen Ovlien, Lars Rambøl, Anita Pedersen, og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen,  

 

Andre til stede: Ingen 

 

 

Sak 18.22 Godkjenning av referat fra møtet 15. mars 2022, oppfølging av saker 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 19.22: Rydde søppel før 17. mai 

Fast felles ryddedag eller tildeling av roder? Vi diskuterte. 

 

Konklusjon: Enighet om at tildeling av roder gir størst fleksibilitet. «Rode-alternativet» ble 

valgt. Plukking/rydding skal gjøres innen 10. mai. Organisasjonene tildeles de samme rodene 

som i fjor. Organisasjonene kan bytte innbyrdes. Erik sender ut oversikt over rodene. Bruk 

refleksvester. 

 

 

Sak 20.22: Ny nettside, www.vestmarka.info 

 Ny nettside ble lansert 1. april. 

 Hver organisasjon sjekker hvordan ens egen organisasjon er omtalt. Vær kritisk. Er det 

korrekt? Er det noe som mangler? Hva kan forbedres? Meld ønske om endringer til 

Ragnar 

 Ragnar orienterte også om «bildekarusellen» med Vestmarkabilder. Folk kan sende 

bilder til Ragnar eller Astri (som er «administrator» på nettsida) 

 Og er det noen som har lyst til å være med å skrive, er de hjertelig velkommen til det 

 

 

Sak 21.22: Arbeidsplan for VG 2022 

 

Lagerrom lys & lyd Kirkestuelåven 

Gutte har nylig hatt kontakt med Jan Børli. Arbeidet er ikke påbegynt, men antas ferdigstilt i 

løpet av våren (1. juni). 3 - 4 dagers jobb? 

 

Vestmarkadagen 11. juni 

 

Referat fra styremøte i VG 11. april 2022 
 



 Tida fram til Vestmarkadagen går fort. Arrangementskomiteen må settes ned og 

planleggingsarbeidet komme i gang. 

 Organisasjonen melder kjapt tilbake hvem som er deres representant. (Toini og 

Anita er allerede valgt på vegne av hhv barnehagen og Saniteten). 

 Husk «Aktiv i 100» 

 

Åpent landskap 

 Hatt to vellykkede dugnader med rydding langs Harstadsjøen 

 Jobben kommunen skal utføre gjenstår (felling av noen busker), men forventes gjort 

kort tid etter påske 

 

Lyssti Brustadvika 

 Fikk innvilget vår søknad om kr 50.000 kr fra Nærmiljøfondet.  

 Venter på endelig bekreftelse fra Innlandet fylke på at vi har fått godkjent søknaden 

om spillemidler. 

 

 

Sak 22.22 Camping i Brustadvika. Søppeltømming på våren/forsommeren 

 På samme måte som i fjor tar Hans Jørgen og Erik ansvar for tømming av søppel og 

ettersyn av doen fram til vi starter på den «ordinære» ukes-rulleringa mellom 

organisasjonene. 

 

 

Sak 23.22 Runde rundt bordet 

 

Velet v/Gutte: 

 Hatt årsmøte. Solveig Hem Sørli er ny styreleder. Lars «Gutte» Rambøl er velets 

representant i VG 

 Skal kjøre ut medlemskontingent. I de to «koronaårene» ble ikke det gjort 

 Bygdekino 3. mai, deretter sommerferie. Høstsesongen starter i september. 4. kinoer 

før jul 

 Vanntrampolina settes ut i slutten av mai 

 Skal rydde ved Badet i uke 19 

 Nina pynter til 17. mai på Badet med flagg og sørget for blomster og flagg på 

Jerpsetbautaen og på minnebautaene på kirkegården. 

 Pubquiz 10. september. Ramp spiller. 

 Vestmarkadagen hønsebingo, lykkehjul og kaste piler på ballonger. Hoppeslott som 

barnehagen får ha ifm sin stand. Forrige gang var det litt for stort (krevende å frakte). 

Nina sjekker med barnehagen om de ønsker at vi fortsatt sponser hoppeslott. Hvis ja, 

så sjekker Nina også aktuelle utleiesteder (f.eks. på Kongsvinger og Magnor Vel)  

 

 

Eidskog Montessoriskolen v/Erik: 

 Det nye varme- og ventilasjonsanlegget er på plass. Men styringa av anlegget 

oppleves tungvinn. Er i dialog med leverandøren på det. Men strømforbruket har gått 

mye ned. 

 17. mai. FAU har vegret seg mot å ta på seg ledertrøya. Men Marianne Delviken har 

«rukket opp hånda» og tar tak. Det er med 17-mai arrangementet som med mye annet, 

«noen» må holde tak i det. 

 Regnskapet til EMS svakt i minus for 2021 

 Fått inn 160-170.000 kroner i gaver og fra andelseiere 

 23. april er det «Åpen dag» 

 24. mai er det årsmøte 



 

 

Saniteten v/Anita: 

 17. mai. FAU har spurt om Saniteten kan prioritere å levere mat til selve 

arrangementet på skolen. Mat til Hornorkesteret vil da utgå 

 Godt besøkt Søndagskafe i Brustadvika 27. mars, ca. 50 personer 

 Servering på dugnaden i Brustadvika 19. mars 

 Søndag 24. april: Vårfesten for eldre 

 27. april, «månedsmøte» 

 

Eidskog Naturbarnehage v/Nina: 

 7 unger på venteliste til høsten. Har søkt kommunen om å få 3 nye plasser, men har 

fått avslag i første omgang. Anker trolig vedtaket fra kommunen 

 Leid inn «To sprelske» (reklamebyrå) for promotering  

 Årsmøte 27. april. Det forventes at det ikke blir utskiftinger av representanter i styret, 

men at det blir noen endringer på hvem som har de ulike posisjonene. Kjell Sørli er 

tiltenkt rollen som styreleder 

 Nina fortsetter som representant til styret i Grendelaget. Toini er vararepresentant 

 

Menighetsrådet v/Solveig: 

 Hadde årsmøte 3. april. Ingen endringer i styret 

 Solveig fortsetter som representant i VG med Håkon som vara 

 Kirkestuebasar 29. april kl. 17 

 Kirkestua er aktuell å bruke for å huse flyktninger fra Ukraina.  

 

Samfunnshuset (IVS) v/Trond: 

 Hadde årsmøte 6. april. Ny inn i styret er Stina Ljøner. Hun overtar som sekretær etter 

Sidsel. 

 Trond fortsetter som representant i VG 

 Tar kontakt med Erik Grande for å få på plass Google-kalender for utleie av 

Samfunnshuset og som legges inn under Samfunnshuset på vestmarka.info 

 

 

Vestmarka Hornorkester v/Inger Lise: 

 Vellykket Vårkonsert og markering av 90-års jubileum. Bra besøkt; 80 betalende + 10 

barn. Takk til saniteten for hjelpa med matservering, og takk for hilsen fra VG 

 17. mai blir det ikke spilling på Almenninga og i 17. maitoget. Men Hornorkesteret 

spiller på skolen 

 Skal ha årsmøte 24. april 

 Vil gjerne få spille på Vestmarkadagen 

 

 

VJFF v/Hans Jørgen: 

 Hatt årsmøte. Gjenvalg av styret. 

 Hans Jørgen representant i VG med Vidar Huse som vara 

 Hundegård i Brustadvika. Årsmøtet ønsket at arbeidet skal starte opp i 2022. Ledes av 

en komite på tre: Finn Willy Eriksson, Vidar og Hans Jørgen. Har tre år på seg innen 

bevilgede midler skal være disponert. 

 Bygger ny standplass til rifleskyting på Kalvhaugen. Får omdisponert kr 100.000 fra 

leirduebane-oppgraderinga. Må ferdigstilles nå i 2022. 

 Fått donert en aluminiumsbåt som legges et sted i Brustadvika. Hans Jørgen sjekker 

med JFF hvordan ansvarsforholdet er hvis noen tyvlåner den og det skjer et uhell. 



 Rekkverket på bilbrua i Brustadvika er dårlig sikret. Hans Jørgen og Erik ser på 

hvordan det kan forbedres 

 

 

 

Sak 24.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

 «Vestmarka info»-skiltene med ansiktsheving i regi Erik S (I) 

 Søndagskafe 27. mars (E) 

o Enighet om at årets to søndagskafeer i Brustadvika har vært bedre besøkt enn 

om de hadde vært lagt til Bygdehuset 

o Bygdehuset framstår som en god løsning i situasjoner med dårlig utevær og når 

det er gode snøforhold og oppkjørt løype i lysløypa 

 På vegne av organisasjonene tilsluttet VG fikk Vestmarka Hornorkester en liten 

blomsterhilsen da de feiret sin 90-års dag 2. april (I) 

 Lasse Møller reparerer bilhengeren som brukes til den mobile sena. Får på bremser og 

lys. Antatt kostnad 10-12.000 kr(I) 

 

 

Eventuelt 

 

Medlemskontingent 

VIL og Vestmarka Vel skal samarbeide om å kjøre ut årets medlemskontingent. Detaljer 

avklares dem imellom 

 

Fortsette med egen e-postadresse for grendelaget? 

Vi har hatt egen e-postadresse for grendelaget, post@vestmarka.info. Eier av webhotellet 

krever nå kr 70 per mnd for adressen. Enighet om at vi sjekker om dette kan gjøres 

kostnadsfritt. Ragnar sjekker med Erik G. 

 

Vindmøller 

Flere organisasjoner har mottatt oppfordring om å protestere mot bygging av vindmøller på 

svensk side. Vi drøftet om VG skal mene noe om saken. 

Konklusjon: Alle var enige om at Grendelaget ikke uttaler seg om saken. Blant argumentene 

som ble fremmet var at Grendelaget bør styre klar av politisk betente saker. Vi bør/må bruke 

ressursene våre lokalt og unngår saker der politisk uenighet kan påvirke arbeidet og 

samholdet vårt negativt. 

 

Skillingmark-kafeen 

Er lagt ned. Aktuelt å etablere på Vestmarka? Vi konkluderte i denne omgang at det krever en 

solid dose organisering og arbeidsinnsats og vi ønsker ikke å strekke strikken vår lengre nå. 

 

Og takk til Anita for fantastisk god og vakker påskekake! 

 

 

Ragnar Dæhli 

mailto:post@vestmarka.info

