
 
 

Vestmarka 24.09.2022 

 

Sted: Kantina Eidskog Montessoriskole 

 

Til stede: Ole Viggo Møllebråten, Nina Kisen (ENB), Anita Pedersen, Inger Lise Kessler, 

Lars Rambøl, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Hans Jørgen Ovlien, Solveig Rapstad, Trond Rapstad, Asbjørn Gulbrandsen,  

 

 

Sak 48.22 Godkjenning av referat fra møtet 25. august 2022, oppfølging av saker 

 

• 17. mai 2023. Marianne Delviken melder at de først må få valgt nytt FAU. Vider at 

hun har snakket med FAU-leder i barnehagen, og at han er positiv. Arne Sørli har fått i 

oppgave å kontakte styret til skolen, slik at det blir en avtale mellom styrene.  

• Søppel ved renseanlegget. GIR avvikler den som «sentral» innsamlingsplass. I stedet 

satses det på flere mindre nærmere hyttegrendene. «Malergrinda» i Rambølsgrenda 

blir en slik ny innsamlingsplass. Det fins allerede innsamlingsplasser i Svartvika, 

Knutbru, Stangnessætra og Kanalskogen. Men hva med alle fritidsboligene innover 

Kråkfossvegen? 

• Flagging på skolen ved offentlige høytidsdager. Vegard Mobrenna har tatt på seg 

jobben. Godtgjøres med kr 500 per gang. Vegard skal gis opplæring før første 

«opptreden». 

 

 

Sak 49.22: Lyssti i Brustadvika, oppdatering status 

• Siden forrige møte i VG har komiteen for estetikk og detaljplanlegging hatt 

Teamsmøte med Tom Wiggo Bjerknes for å avklare plassering HC badebrygge. Blir 

på vestsida, på odden utenfor oset fra Buåa. 

• Samme komite har hatt befaring i Brustadvika for å «stikke ut» traseen for Lysstien. 

Samtidig ble det befart området som grenser til Odd Arne Saur og lagt plan for 

«avvirking». Det gjør vi i høst etter løvfall.  

• Nevnte komite er også i gang med å velge ut armaturer, herunder innhente pristilbud 

• Tore Fløitmoen starter oppfylling ila høsten fra nordøst (fra Vekterveien) og arbeider 

seg i retning gapahuken. Dette er en strekning som i dag er nesten uframkommelig. 

 

 

Sak 50.22: Kandidat(er) til kommunens kulturpris 

• Ragnar hører med kommunen ved Hilde Mæhlum om JE har mottatt prisen tidligere 

• Hvis alternativ 1 ikke er aktuelt, så foreslår vi Mathilda Gressberg 

 

 

Referat fra styremøte i VG 19. sept. 2022 
 



 

Sak 51.22 Kulturmidler fra kommunen 

• Kun en oppfordring til organisasjonene å starte prosessen nå med å tenke over hva det 

kan være aktuelt å søke penger til. Søknadsfrist 15. november. 

• I tillegg å huske på å rapportere inn på prosjekter som en fikk støtte til inneværende år 

• VG skal søke tilskudd til «Åpent-landskap» arbeidet vårt 

 

 

Sak 52.22 +70 festen  

• Arrangeres søndag 20. november kl. 16. 

• Underholdning, RD spør «Johnsendraget» (torader-gjengen) 

• Anita ordner innbydelser 

• RD kontakter IVS v/Trond og booker lokalet for både lørdag og søndag 

 

 

Sak 53.22: Arbeidsplan for VG 2022 

 

Åpent landskap 

«Gutte», Erik og Ole Viggo tar en ekstra rund for å vurdere hvilke trær fra skolen og til 

«Butikka» som skal felles. Kanskje flere trær enn opprinnelig plan skal få stå? 

 

 

 

Sak 54.22 Runde rundt bordet 

 

Samfunnshuset v/Trond (per e-post) 

• Etablert utleiekalender på weben 

• IVS har fått glass og vaser fra Magnor Glassverk 

• Skal ha styremøte tirsdag 27.sept. Skal ta opp hvordan vi kan få synliggjort dem og 

oppdatere utstyrslista.  

 

Hornorkesteret v/Inger Lise 

• Deltok på Frivillighetens Dag på Skotterud 

• Deltar med instruktører på seminar lør. 24. sept. i regi skolekorpset 

• Skal ha konsert under kulturuka i Eidskog sammen med Eidskog janitsjar 

• Planlegger også julekonsert i Vestmarka kirke 

 

VIL v/Ole Viggo 

• Kjetil Vaage har lansert en ide om et «mini-Bua» tilbud på Vestmarka. Prinsippet er 

en låsbar bod og app-styring? Deltakere i prosjektet er VIL, skolen og barnehagen. 

• «Linjerydding» langs lysløypa. Starter lør. 24. sept. og tar det en rekker. 7. oktober 

skal det rettes opp stolper som har fått litt slagside 

• 26. okt. startes det opp med innebandy for barn.  

 

ENB v/Ole Viggo 

• Onsdag 21. sept. kurses ansatte i å bygge lekeapparater/lekeplass i naturen av 

naturmaterialer. Bygges like ved «Svendby-verkstedet» 

• Vikar ansatt (Marte Berg Åstad) for Mia som skal ut i mammaperm 

• Anders er tilbake  



• Ansatte skal delta på kurs i bruk av sosiale medier 

• Anders og Toini skal muligens til Riga på konferanse. Reiser ev sammen med Ole 

Brum-barnehageansatte på Bjørkelangen 

 

 

EMS: v/Erik 

• Kommet godt i gang, har ikke vært påvirket av den pågående konflikten mellom lærer-

organisasjoner og KS 

• Foreløpig ikke oversikt over hvordan EMS får ev. uttelling på strømstøtteordningen til 

næringslivet 

• Skal gjøres en innsats for å rekruttere nye elever, 15. nov 

 

 

Velet v/ Gutte 

• Pub-quiz. Godt besøkt, men beskjedent overskudd på kr 6.000. Må gjøre en vurdering 

av hvordan en kan oppnå en bedre margin 

• VG-styret svarte positivt på spørsmålet om vi tror det er marked for et tilsvarende 

arrangement i mars.  

• Hva fins av e-postadresser? Kan vi etablere en felles base over e-postadresser til folk 

på Vestmarka? 

 

 

Saniteten 

• Hatt månedsmøte 31. aug, 13. deltakende 

• Deltok på felles stand for Saniteten Eidskog på Frivillighetens Dag 

• Servert på Ljøner gård 

• Ansvar for pynting og bevertning på Høsttakkefesten 2. okt. 

• Skal levere smultringer til arrangement på skolen 

 

 

 

Eventuelt 

• Spørsmål reist av Gutte: Ta initiativ for å ev å få kontroll/eierskap på 1400 m2 i 

Harstadhagan?  

o Vedtak: Saken tas opp som en forberedt, ordinær sak på neste styremøte i VG. 

 

 

Ragnar Dæhli 


