
 
 

Vestmarka 18.08.2022 

 

Sted: Ute på skoleplassen 

 

Til stede: Ole Viggo Møllebråten, Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Hans Jørgen Ovlien, 

Anita Pedersen, Inger Lise Kessler, Lars Rambøl, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Ekstern tilstede: Marianne Delviken (leder FAU ved EMS) under sak 42.22 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen, Nina Kisen (EMS) 

 

 

Sak 39.22 Godkjenning av referat fra møtet 20. juni 2022, oppfølging av saker 

 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 40.22: Lyssti Brustadvika, planlegging 

14. august var første møte i prosjektgruppa «Estetikk, detaljplanlegging og innkjøp». Gruppa 

består av Ida Gulbrandsen, Jens Tønnes, Lars Rambøl og Ragnar Dæhli. De første sakene som 

det arbeides med er valg av armatur og detaljering av hvor traseen skal gå. 

Gruppa planlegger to nye møter: 

• Et teamsmøte med Tom Wiggo Bjerknes for å avstemme eksakt plassering av stien på 

«Sagtomta» og diskusjon knyttet til HC-brygge med rampe. 

• Møte i Brustadvika for prosjektgruppa 

 

I prosjektgruppa «praktisk gjennomføring» blir første oppgave å «avskoge» vollen ved 

eiendommen mot Odd Arne Saur. 

 

 

Sak 41.22: Flagging på skolen 

VIL og saniteten hadde fått positiv respons på forslaget om rundgang mellom organisasjonene 

(se referat fra forrige møte). VJFF hadde et alternativt forslag; er det noen som kan tenke seg 

å gjøre jobben mot en godtgjørelse? 

 

Vedtak: Vi gjør et forsøk på å finne en person som kan ta jobben. 

 

 

Sak 42.22: 17. maiarrangementet 

Marianne Delviken gjorde rede for krevende forberedelser og gjennomføring av årets 17. 

maiarrangement. Vi brukte litt tid på å analysere hvorfor det som tidligere var en oppgave 

som FAU ved skolen naturlig tok, nå ikke er like selvfølgelig. 

 

Vi brukte mest tid på å komme opp med løsningsforslag: 

 

Referat fra styremøte i VG 15. aug. 2022 
 



• FAU setter opp en oversikt over oppgave som skal gjøres før, under og etter 

arrangementet. 

• FAU ved Marianne kontakter FAU i barnehagen med mål om at de kan bli med for å 

øke opp ressursgruppa og sikre god kontinuitet  

• Kombinasjon av 1 og 2 vil avdekke hvor det trens ytterligere ressurser. Vestmarka-

samfunnet med Grendelagets organisasjoner er åpne for å bidra slik at vi fortsette med 

vår egen flotte versjon av nasjonaldagsfeiringa. 

• Tidlig på året i 2023 må vi starte planlegginga av arrangementet 

 

 

Sak 43.22: Arbeidsplan for VG 2022 

 

Lagerrom lys & lyd Kirkestuelåven 

• Prosjektet er ferdig 

 

Åpent landskap 

• Trærne som står igjen etter dugnadene langs Harstadsjøen i vår planlegges felt etter 

løvfall i høst. 

 

 

Sak 44.22 Frivillighetens dag, lørdag 10. september 

 

Vi snakket om initiativet. Saniteten skal ha stand. Hornorkesteret skal spille. 

 

 

 

Sak 45.22 Søppel ved renseanlegget i sommer 

 

Vi konkluderte med følgende etter diverse synspunkter/innspill: På vegne av VG utformere 

Ragnar en henvendelse til GIR med bl.a. følgende momenter: 

• Om sommeren har folk bedre tid til å rydde, ikke minst i «hovedferiemåneden» juli. 

Reflekteres det i tilsvarende økt tømmekapasitet eller tilsvarende hos GIR? 

• Hvis det har skjedd en forsøpling rundt søppeldunkene. Hva slags forpliktelser har 

GIR for å rydde det? 

 

 

 

Sak 46.22 Runde rundt bordet 

 

Samfunnshuset v/Trond 

• Ønsker å få reetablert en «utleiekalender» for Samfunnshuset på vestmarka.info 

• Må avklare om bord som er flyttet opp iKirkestuelåven likevel må være i kjelleren på 

Samfunnshuset 

 

 

Hornorkesteret v/Inger Lise 

• Starter musikkøvelser igjen etter sommerferien 21. august 

• Flytter lysutstyr fra lagret til hornorkesteret kommende søndag kl 17.30. Erik og 

Ragnar stiller 

• Planlegger å være med på kulturuka i høst 

 

 

 

 



Velet v/ Gutte 

• Ragnar Halvorsrud har rettet opp den skakke delen av brygga ved badet. Nå skal det 

kunne stå imot påkjenninger fra isen.  

• Bygdekinoen starter straks opp igjen. Visninger 23/8, 20/9, 18/10, 29/11. 

• Pub-quiz 10. sept. 15 lag med inntil 8 deltakere. Ramp spiller 

• Stupetårnet kondemneres. Bedre løsning å bygge ny framfor å reparere den gamle. Må 

vurdere nærmere om en skal kjøpe eller bygge en selv 

• Ligger en del gjenglemt tøy ved badet 

 

Menighetsrådet: v/Solveig 

• Veldig godt besøkte konserter arrangert i kirka i sommer 

• Ragnar Halvorsrud er ferdig med reparasjoner av grunnmuren på kirka 

• Begge portene har blitt lakkert 

• Planlegger å utbedre trappa ut mot kikrkebakken. Der har trinnene ugjort seg.  

 

 

EMS: v/Erik 

• 4 avgangselever i vår, 7 ny som begynner i høst 

• Energikost bekymrer. Gir press på likviditeten. Oppvarmingsbehovet er estimert til å 

bli redusert med 2/3 etter installasjonen i vinterferien. Men annen energibruk er 

uendret. 

 

 

VJFF v/Hans Jørgen 

• Storviltprøver pågår for fullt 

• Jobber videre med planlegging av hundeluftegården 

• Kalvhaugen; dugnader på helg og kvelder: skal rive den gamle riflebana og støype 

såle til en ny i høst 

 

VIL v/Ole Viggo 

• Aktivitetscamp i 10.-12. august, 30 fornøyde unger. Arrangementet gikk veldig bra. 

• Innebandy startes opp igjen i høst 

 

ENB v/Ole Viggo 

• 3 barn begynte på skolen nå i høst. 8-9 unger på venteliste fram til august 2023. 

• Fikk avslag på å utvide med flere barn. Har nå 17 unger og 5 ansatte 

 

Saniteten 

• Servert på konsert på Almenninga i sommer 

• Deltar på regional samling på Hamar 

• Serverte på Olsok-arrangementet på Matrand  

• Månedsmøte i august 31/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 38.22 Referatsaker/ informasjonsaker/ evaluering 

 

• Hjertestarter regodkjennes ved 6 mnd. RD kontrollerer og registrerer på ei nettside at 

hjertestarteren er funksjonell 

 

 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Ragnar Dæhli 


