Referat fra styremøte
onsdag 6. nov 2019 kl. 1800.
Sted: fritidsklubbens lokaler, Skolen i Langangen
Til stede: Roger Hansen, Sigbjørn Wiersdalen, Terje Almvik, Marthe Nøklegård, Kristin
Storemyr Are Solli og Mona Aaby
Frafall: Andrea Wimknes og Magne Wiersdalen.

1. Referat fra siste møte.

Godkjent med en kommentar ang Lønnebakkefeltet: bytte ut kolonial med
detaljhandel.
2. Lekeplasser/lekeområde.

De 25 000kr er mottatt fra kommunen. Vel`t kan ikke gi tilbakemelding på hva vi
gjør med lekeplass i Myrhaugveien før kommunen har gjort de de har lovet å
gjøre. Mona følger opp kontakt med kommunen.
3. Benker

Benker er tatt inn.
Velet har 8 benker. De har stått ved kirka, bussgarasjen, Markaveien, båthavna 2
stk, rundkjøring, Nøklegård, krysset ved butikken.
4. Informasjon ved kasserer Magne Wiersdalen.

Kasserer var meldt frafall.
5. Lønnebakkefeltet.

Velet følger med, og har hatt ny kontakt med Thorleif Vikre som forteller at
ingenting er avgjort per 25.10 då.
6. Innkommen post v/leder

Invitasjon fra butikken om spm om å arrangere julegrantenning med de.
Idrettslaget ønsker ikke lengre å ha denne dugnaden. Vel`t bør påse at dette er
en tradisjon som opprettholdes i bygda. Vel`t sier ja til denne invitasjon. Vel`t
tenner bål-panna og serverer gløgg og pepperkaker. Marthe tar kontakt med
butikkeier.

7. Solheimfeltet.

Morgedal entreprenør har fått jobben som entreprenør. Det er tinget tre tomter,
4 tomter til må selges for at de setter i gang.
Viktoria hus har annonsert i aviser ( TA, Varden, PD). I uke 45 har de planer om å
annonsere i aviser på Vestfold-siden.
Morgedal entreprenør ønsker å komme i gang våren 2020.
Vel`t følger opp med spm og mail til Viktoria hus i uke 46.
1. Har de vært i kontakt med boligbyggelaget?
2. Vi lager en uhøytidelig spørreundersøkelse på FB om folk er interessert i å

kjøpe boligbyggerlag leilighet om det hadde kommet til bygda. Ungdomsleilighet? Sekretær gjør dette.

8. Valg 2020. Hvem står på valg? Hvem fortsetter? Aktuelle kandidater?

Valgkomite må kontaktes.

Leder, nestleder og tre styremedlemmer er på valg. Sekretær lager en oppdatert
liste på hvem som er på valg og kontakter valgkomiteen.
9. Årsberetning ferdig til uke 2. Hvem gjør hva? Husk årsmøte uke 7, 2020.

Onsdag 12. feb 2020 kl 18. Roger booker klubbhuset.
Marthe: nye veier, port ved E-18, støyskjerm.
Magne: økonomi, fritidsklubben
Sigbjørn: Hjertevika, eierliste
Roger: ord fra leder
Are: Lys og kollektiv
Terje: bålpanne, infotavle
Kristin: Sosiale tilstelninger - ,St. hans, 17. mai(husk navn på kakebakerne) og
julegrantenning.
Mona: Lekeplass, Solheimfeltet, Lønnebakkefeltet
juleblomst:
husk også å ta med takk for juletre i årsrapport
Deadline: 8. desember2019

10. Stranda i Hjertevika, når får vi Friareal-skilt?.

Sekretær har fått tilbakemelding fra kommunen. De har skrevet det opp i deres
arbeidsliste på teknisk etat, men har ikke konkret dato.
gr.brn: 22/180 er kommunal tomt, med mulighet for parkering. Her bør det også
skiltes fra kommunen sin side.
Sekretær kontakter kommunen på nytt og informerer om at det også må opp ett
skilt om denne parkeringen. Deretter avventer vel`t frem til våren igjen 2020
med å følge opp om skilt ikke er på plass.
11. Eierliste

Vel`t eier: bålpanne, benker 8 stk, arkiv – er på børse-rom på klubbhuset,
plastkasse med div kafèrekvisitter, festtelt?, juletrebelysning til kirka?,
årsklubbe, infotavle ved butikken,
12. Vel-promotering:

Vel`t blir lagt merke til, positivt og negativt.
Klistermerker til postkassene, gies ut på årsmøte. Det kjøpes vimpel med
Langangen Vel. Kristin har ansvar for å bestille. Enstemmig vedtatt.
vel`t kan inviter til konsert i kirka, som en del av promotering?.
13. Eventuelt

juleblomster: taes opp som en sak på årsmøtet i 2020 om denne tradisjonen kan
avsluttes. Men gjennomfører å dele ut i 2019. Terje tar ansvar.
22. nov må dessverre bli flyttet.

Møtet hevet 2045.

referent Mona Aaby.

