
 
 

Vestmarka 29.10.2022 

 

Sted: Kantina Eidskog Montessoriskole 

 

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

Kisen (ENB), Anita Pedersen, Inger Lise Kessler, Lars Rambøl, Erik Staavi og Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen,  

 

 

Sak 55.22 Godkjenning av referat fra møtet 19. september 2022, oppfølging av saker 

 

 

Referatet enstemmig godkjent. 

 

Oppfølging av saker: 

• Avfallshåndtering fritidsboligene langs Kråkfossvegen skal bruke innsamlingsplassen 

ved «Malergrinda» i Rambølsgarden 

• Flagging på skolen, Trond R tar kontakt med Vegard Mobrenna og gir ham 

«opplæring» 

 

 

Sak 56.22: +70 festen 20. november 

• Samfunnshuset booket både lørdag 19 og søndag 20. 

• Ragnar handler inn. Henter ribbe på søndag 

• 2 gevinster per organisasjon. 

• 1 person fra hver organisasjon som utgjør arrangementsstaben. Kleskode, svart + hvitt 

• Viktig at vi tilbyr skyss til eldre som trenger det. Prøver å fange opp behovet ved 

påmelding.  

• Dekking på lørdag 19. og diverse andre forberedelser av mat. Møtes kl. 10. 

• Søndag, møtes kl. 14.30-15.00 

• «Johnsendraget» spiller 

 

 

 

Sak 57.22: Ta initiativ for å få kontroll/eierskap på 1400 m2 i Harstadhagan? 

Gutte tar saken opp med styret i Velet for å avklare om de vil ta eierskap til den saken. 

Estimert kostnad knyttet til en slik prosess er 3-4.000 kr. 

 

 

 

 

Referat fra styremøte i VG 24. okt. 2022 
 



Sak 58.22 Regnskap 2022, rapport per 30. sept 

Et enkelt underlag var sendt ut på forhånd. Ragnar gikk gjennom det. Det viser et antatt 

underskudd på ca. 1700 kr. Da er ikke kostnader til å reparere tilhengeren tatt med.  

 

 

Sak 59.22 Kandidat til kommunens ildsjelpris  

Vi ble enige om å nominere en navngitt kandidat. Ragnar lager grunnlag/ argumentasjon/ 

begrunnelse  

 

 

 

Sak 60.22: Lyssti i Brustadvika, oppdatering status 

• Tore Fløitmoen har tilkjørt en del overskuddsmasse fra et annet prosjekt på Ilag. 

Senere i høst blir massen lagt ut som grunnlag for lysstien 

• Hogst på arealene i sør som grenser inn til Odd Arne Saur blir gjort senere i høst etter 

løvfall.  

• Vi har fått utbetalt 50.000 kr fra Nærmiljøfondet i Eidskog kommune. Det gir oss 

likviditet 

• Skal teste ulike armaturer/stolper («pullerter») torsdag 10. november om kvelden med 

mål om å komme fram til hvilken vi skal velge, og avstand mellom lyspunktene 

 

 

Sak 61.22: 17. mai 2023 (og senere) 

Grunnlag til saken utarbeidet av Marianne Delviken, FAU v/EMS. Dette er oppfølging av sak 

42 behandlet i VG-styremøte i august. Marianne skriver bl.a.: Det er misnøye blant foresatte 

om for stor arbeidsmengde. Samtidig er det færre elever ved skolen og flere av elevene bor 

andre steder i kommunen. Feiringen er veldig sårbar hvis FAU ved skolen har ansvar for hele 

feiringen.  

 

Etter en ordveksling besluttet vi følgende: Erik og Ragnar beskriver noen alternative måter for 

feiring av 17. mai. Alternativene sendes til styremedlemmene i VG slik at de kan drøftes i 

hver enkelt organisasjon. Saken behandles på nytt i neste styremøte i VG. 

 

 

Sak 62.22 Runde rundt bordet 

 

Saniteten v/ Anita 

• Vestmarka har hatt ansvar for «formiddagstreffen» på Skotterud 

• Anita har deltatt i møte, omsorgsberedskapskomite 

• Hatt månedsmøte hos Anita 

• Skal koke smultringer i barnehagen 

• Skal arrangere «pølsefest» i barnehagen 

 

Samfunnshuset v/Trond 

• Styret i IVS har bevilget kr 10.000 øremerket styreenhet for varmeanlegget for 

skole/samfunnshus 

• Hatt opptelling av inventar 

• Bra med utleie, se bl.a. kalender her. 
 

 

https://sanitetskvinnene.no/%20basisaktiviteter/omsorgsberedskap
https://vestmarka.info/vestmarka-samfunnshus-2/


VJFF v/Hans Jørgen 

• Velger en noe enklere oppgradering av riflebana enn først planlagt. Har flyttet til side 

«skuret». Kulter opp og flytter skuret tilbake 

• Hundeparken. Gjennomføring settes litt på «hold» til en har oversikt over hvordan massene på 

ViUs arealer blir planert ut 
 

ENB v/Nina 

• Noen av ungene har vært med på jakt 

• Ikke berørt av streik i PBL 

• 13. des, lucia og julemesse 

 

 

Velet v/ Gutte 

• Bygdekinoen, 55 stk sist gang. Bygdekinoen omtalt på Mitt Eidskog 

• Julegrantenning 27. november 

• Julefilm 30. november 

• Skal søke kulturmidler til drift av Bygdekinoen 

 

 

Hornorkesteret v/Inger Lise 

• Konsert 2. november sammen med skolekorpset og Eidskog janitsjar kl. 18.30 i 

Eidskog bibliotek 

• 11. desember: spiller og synger jula inn 

 

 

VIL v/Ole Viggo 

• Innebandy starter opp onsdag 26. okt. 9 elever er med 

• Hatt flere dugnader i lysløypa: Oppretting av stolper, rydding langs traseer. Mer 

kommer. 

• Planlegger å skifte lyskildene til led. Beholder de eksisterende armaturene. 

Kostnadsramme kr 100.000. Usikkert om det blir lys i løypa i vinter. 

• Tordenvær på sensommeren gjorde en del skade ved Rambølsøgarn.  

 

 

Menighetsrådet: v/Solveig 

• For å redusere antall dager med oppvarming av kirka legges begravelser til fredager. 

• Enkelte gudstjenester kan bli lagt til Kirkestua for å redusere behovet for å varme opp 

i kirka 

• Montering av det gamle orgelet er påbegynt. Planlegger en stor konsert i 2023 for å 

skaffe flere inntekter til prosjektet 

• Minnegave på ca 20.000 kr er øremerket til oppgradering av kjøkkenet i Kirkestua 

• Lyskastere utenfor kirka, her er det «ting på gang» 

 

 

EMS: v/Erik 

• Skoledriften går bra. Stram budsjettdisiplin. Energikostnadene bekymrer! 

Temperaturen i klasserommene er senket til 19. grader. 

• Så langt har 5 elever søkt om å få begynne neste høst. Søknadsfrist 15. nov. 

 

https://vestmarka.info/barnehagen-pa-spennende-dag-i-skogen/
https://vestmarka.info/behov-for-oppgradering-av-lysloypa/


Eventuelt 

E-postadresser, «database» i Grendelaget? 

Styret i Grendelaget ser at organisasjonene på Vestmarka kan ha nytte av å bygge opp og 

vedlikeholde en felles database med bl.a. e-postadresser til folk i «nedslagsfeltet». Vi 

diskuterte hvordan det kan gjøres på en rasjonell måte. 

Idrettslaget er den av organisasjonene i VG som har samlet flest (i «Klubbadmin»). Det viser 

seg at det er mulig å eksportere e-postadresser derfra. VIL ser nærmere på hvordan en kan gå 

fram for å spørre «eierne» av dataene om tillatelse til å dele data til et felles «Vestmarka-

register» administrert av VG. 

 

 

Ragnar Dæhli 


