
 
 

Vestmarka 22.06.2022 

 

Sted: Ute på skoleplassen 

 

Til stede: Ole Viggo Møllebråten, Hans Jørgen Ovlien, Anita Pedersen, Inger Lise Kessler, 

Lars Rambøl, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Nina Kisen 

 

 

Sak 31.22 Godkjenning av referat fra møtet 2. mai 2022, oppfølging av saker 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 32.22: Lyssti Brustadvika, planlegging 

 

Enighet om at det er hensiktsmessig å «stykke opp elefanten», dvs. stykke opp prosjektet. Vi 

konkluderte med at det er hensiktsmessig med to prosjektgrupper: 

 

Prosjektgruppa «Estetikk, detaljplanlegging og innkjøp» 

Prosjektgruppe som starter opp første halvdel av august. Gruppa skal jobbe fram eksakt 

trasevalg, avstand mellom lyspunkter, velge lysstolper/armaturer, plassering av baderampe, 

velge leverandør(er) av meteriell etc. 

Foreslått prosjektgruppe: Lars Rambøl, Ida Gulbrandsen, Jens Tønnes, Ragnar Dæhli. Møter 

fortrinnsvis på Teams.  

 

Prosjektgruppe for «Praktisk gjennomføring» 

Her ønsker vi iallfall å ha med Tore Fløitmoen siden han er entreprenøren som skal bygge 

stien. Men vi trenger selvsagt flere. Det beslutter vi i neste styremøte den 15. august.  

 

 

Sak 33.22: Flagging på skolen 

Forslag om at det tas på omgang mellom organisasjonene. Ett år per organisasjon.  

Det gjelder følgende flaggdager: 

1. nyttårsdag, samefolkets dag 6. feb., (det gjør kanskje skolen så lange det er på hverdager?), 

1. påskedag, 1. mai, 8. mai (det gjør kanskje skolen hvis det er hverdag?), 17. mai, 1. pinsedag 

 

Vedtak: Hver org. sjekker før neste styremøte (15. aug). 

 

 

Sak 34.22: 17. maiarrangementet 

FAU sliter med å gjennomføre dette. Kan VG bidra? 

 

 

Referat fra styremøte i VG 20. juni 2022 
 



Vedtak: Leder i FAU inviteres til neste styremøte for å høre nærmere hva som er ønskelig av 

bistand 

 

 

Sak 35.22: Arbeidsplan for VG 2022 

 

Lagerrom lys & lyd Kirkestuelåven 

• Snart ferdig med arbeidet. Mangler kun «slåe» som Lasse Møller lager samt 

restaurerte vinduer. (Rampa ble feilmontert, skal snus 180 grader) 

 

 

 

Sak 36.22 Drift av Brustadvika i sommer 

 

Foreslått plan (vedlagt innkallinga) legges til grunn. Ev bytte skjer direkte mellom 

organisasjonene.Ved behov for toalettpapir, søppelsekker, kontakt Ragnar.  

 

Nøkkelboks: 2831  

 

 

Sak 37.22 Runde rundt bordet 

 

Hornorkesteret v/Inger Lise 

17. mai, travle dager 17. mai og på Vestmarkadagen. Sommerferie nå. 

 

Velet v/ Gutte 

• Vanntrampolina er «sjøsatt» 

• 2 bord og 2 krakker (med ryggstøe) blir produsert av Petter Bentzon. Plasseres på 

badet, langs stien ved Langvatnet  

• Skakk terasse v/badet. Skal rettes opp av Ragnar Halvorsrud. 

 

VJFF v/Hans Jørgen 

• Storviltprøver 2 ganger per uke. Etter ferien blir det full fart. 

• Egen gruppe som jobber med hundeluftegård. Hadde møte/befaring med ViU AS 14. 

juni 

 

VIL v/Ole Viggo 

• Aktivitetscamp i 10.-12. august. De 30 plassene snart fylt. Jobbes fram av Ole Viggo, 

Håkon Hauer og Ida Fossemellom (Eidskog kommune).  

• Mikael Gadderud og Jan Tore Kraft skal rette opp stolper i lysløypa i løpet av 

sommeren/høsten 

 

Saniteten 

• Månedsmøte i mai hos Anita 

• Vestmarkadagen 

• Ljøner gård, servert på to arrangementer. I tillegg ryddet på kjøkkenet.  

• Skal servere på Olsok-arrangementet på Matrand 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 38.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

 

 

Evaluering av Vestmarkadagen: 

 

Velet: fikk ikke tak i hoppeslott. Vurderer å kjøpe ett på tampen av året når forretninger skal 

realisere varelagre. Hønebingoen en suksess. Bra med aktiviteter for barna! 

 

VIL: Et lag uteble fra volleyballen. Det skapte litt utfordringer. Få deltakere på Vestmarka 

Rundt. Hvordan kan vi få med flere, både uten og med startnummer? Trolig hadde det vært 

flere med startnummer om det ikke hadde kollidert med løp på Skotterud. 

 

VJFF: Godt fornøyde med gjennomføringa. Kirsti og Finn Willy kom med innspill som ga 

fornying.  

 

Saniteten: 26.000 kr, travelt! Fantastisk salg. Bør ha litt flere folk slik at alle får hvilt litt ila 

dagen. Prisene som VJFF og Saniteten tar for samme vare bør være tilnærmet like.  

 

Erik: Max Ivan var ikke klar ved start kl 18. (Men de ble reddet av at det var regnvær da de 

startet). Vi må jobbe bedre med å sikre teltene. Er det meldt vind må vi kanskje vente med å 

sette dem opp til selve dagen? 

 

Diverse: 

• Bilutstillinga er veldig viktig! 

• Agility, flott innslag. De kommer gjerne på nytt. 

• Musikk, må bookes tidlig. Kan gjøres ved begynnelsen av året? 

• God speaker i Svein Olaf 

• God lyd 

• Markedsføring, var litt på hæla med bl.a. A3-plakater 

• Vakter, godt å ha 

• Kjøpe telt av OB Wiik til høsten? 

 

 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Ragnar Dæhli 


