
 
 

Vestmarka 29.11.2022 

 

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 (per telefon), Erik Staavi og 

Ragnar Dæhli 

 

Forfall styret: Asbjørn Gulbrandsen,  

 

 

Sak 63.22 Godkjenning av referat fra møtet 19. september 2022. 

 

Referatet enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 64.22: 17.mai-arrangementet 2023 og framover 

• Ragnar presenterte et dokument, utsendt i forkant, ment som grunnlag for diskusjon i 

organisasjonene. Det beskriver alternative arrangementsløsninger. 4 ulike alternativer 

til dagens løsning er beskrevet. I tillegg er variasjoner over enklere løsninger på skolen 

beskrevet. 

• Vi var videre innom at det uansett trengs en 17. maikomite som eier arrangementet 

 

Videre saksgang: Styremedlemmene i VG sørger for at saken behandles/diskuteres i sine 

respektive organisasjoner slik at de har det som grunnlag når vi tar en endelig beslutning i 

VGs første styremøte i 2023 (23. januar).  

 

 

Sak 65.22: Lyssti i Brustadvika, oppdatering status 

• Testet 5 ulike armaturer/stolper («pullerter»). Tre av de bla valgt vekk, og vi gjør 

videre nedvalg senere. Vi erfarte at det kan være inntil 20 meter mellom hvert 

lyspunkt, men at 15 meter er bedre. 

• Entreprenør Tore Fløitmoen er i gang med å bygge stien/vegen som omtalt på 

vestmarka.info 

 

 

Sak 66.22 Søndagskafeer i 2023 

Tradisjonelt har søndagskafeene vært holdt på Bygdehuset. Erfaring fra arrangementene i 

2022 var at vi når langt flere folk når det legges til Brustadvika. Ragnar kontakter Jorunn og 

spør om vi kan ha Bygdehuset som backup om det ligger an til «innevær» 

 

 

Referat fra styremøte i VG 28. nov. 2022 
 

https://vestmarka.info/lysstien-na-er-vi-ordentlig-i-gang/


Følgende ble besluttet mhp ansvar og dato: 

• Saniteten 29. januar 

• VIL 26. februar 

• VJFF 26. mars? Hans Jørgen sjekker. 

 

 

Sak 67.22 Runde rundt bordet 

 

Velet v/ Gutte (via telefon og e-post) 

• Det ble en enkel tenning av julegrana i Brustadvika 1. søndag i advent 27. nov. Vi gjør 

heller mer ut av bygdekinoen førstkommende onsdag.  

• Det er bygdekino onsdag 30. november med to julefilmer til halv pris, servering av 

gløgg/pepperkaker og nissebesøk.  

• Det blir pub-quiz på våren. Datoen er satt til 25. mars.  

• Ny forsikring badet. (Var kostbar, feil og mangelfull) NY: 1. risikosum kr 375.000,- 

på paviljong med kjeller/lager. Eiendeler forsikret for kr 75.000  

• Hoppeslott er satt på vent. Det er stort ansvar for eier. Det faller inn unner samme 

bestemmelser som Fornøyelsesparker og tivoli. Årlig kontroll og godkjenning. Dette 

er regulert her: Statens jernbanetilsynet https://www.sjt.no/ Årlig avgift 3.410,- 

Ansvars forsikring 15.000,- årlig. Ved leie er alt slikt ivaretatt. Kan leies fra 6 -8.000,- 

for frakt, opp og ned montering. Vi ser etter flere tilbydere, men det må sees i forhold 

til bruken hvor mye penger sn skal bruke på dette.  
• Bygdekinoen etter jul. Datoene vi har fått er: 17. januar, 14. februar, 14. mars, 11. 

april. Ikke endelig vedtatt at det blir slik.  

EMS: v/Erik 

• Julemarked 10. desember 

 

VIL v/Ole Viggo 

• Innebandy ukentlig 

• Hatt årsfest for styret ++ 

• Stått rolig i lysløypa 

• Fått bevilget 20.000 kr fra Lions til investering i Lysløypa. Kanskje får VIL ytterligere 

10.000 kr (gammel ballnettbevilgning) 

 

Saniteten v/ Anita 

• Har hatt «pølsefest» i barnehage og skole 

• Skal ha julebord på Fjeld grendehus 

• Skal bake og servere lussekatter på et arrangement BUA har 13. desember, «Hjerte for 

alle». Serverer også kaffe/kakao. 

• Ansvar for formiddagstreff på Skotterud 

 

Samfunnshuset v/Trond 

• Skal finne løsning for mer permanent oppbevaring av de nye stettglassene enn der de er i dag. 

En ide som kom opp i møtet var å kjøpe inn plastkasser som plassers på toppen av skapene på 

kjøkkenet 
 

VJFF v/Hans Jørgen 

• Skjer ikke noe i organisasjonen nå som det er høysesong for jakt 
 

https://www.sjt.no/


ENB v/Nina 

• Full barnehage, alt ok! 

• 13. des, lucia og julemesse 

 

 

Hornorkesteret v/Inger Lise 

• Hadde konsert 2. november sammen med skolekorpset, Eidskog janitsjar og Takt skal 

du ha. 

• Satt opp julegrana på Emmas plass 

• 11. desember: spiller og synger jula inn 

 

 

Menighetsrådet: v/Solveig 

• Julekonsert søndag 11. desember. Hornorkesteret, koret, Håkon ++? 

 

 

 

Sak 68.22 Referatsaker/ informasjonssaker / evaluering 

 

+70 festen, evaluering: 

• Kaldt i salen. En kompenserende løsning ville vært å låne isoporplatene i Kirkestua 

• Mindre ribbe, flere «årer» 

• Ingen kommentarer ut over det 

 

 

Telt? 

Da vi evaluerte Vestmarkadagen i styremøtet 20. juni noterte vi oss at det kunne være aktuelt 

for noen organisasjoner å kjøpe telt (4x6 eller 4x8 meter) på denne tida. Da er det gjerne gode 

tilbud. O.B. Wiik er iallfall telt av god kvalitet.  

 

 

Eventuelt 

E-postadresser, «database» i Grendelaget 

Idrettslaget har 107 e-postadresser fra sine medlemmer. Sender en e-post til dem og spør om 

tillatelse til å bruke dem 

 

Hytterenovasjon Vestmarka:  

Hvordan er hytteeierne informert om endringen som innebærer at det ikke kan levers avfall 

nede ved renseanlegget. Ragnar sjekker. 

 

 

Ragnar Dæhli 


