Referat fra styremøte i Lørenfallet og omegn vel
Tid:
Torsdag den 13.10.2011 kl 2000 – ca 22
Sted: Hos Tove på Olastua (tlf Tove:90894919)
Til stede: Ove, Erik, Tove og Leif Tore (ref).

28/2011

Forrige referat fra styremøte

Ikke noe spesielt å bemerke utover det som behandles på dette møtet.

29/2011

Arr/tiltak til høsten:

 Stand valgkamp – evaluering
Var vellykket – mange var innom, og det kom også mange på valgkampmøtet i etterkant. Men det er
ikke blitt mange nye innmeldelser i etterkant. Takk til Tove, Hebe og de som bidro til denne standen.
 Valgkampmøte – evaluering
God stemning og godt ledet møte av Rolf Reikvam. Kroa var et flott sted å holde dette møtet. Ca 40
personer fra 8-80 deltok.
 Grilling 3.sept på lekeplassen i Hoelsvegen – evaluering
Koselig stemning. Spesielt mange barn stakk innom, men også noen av den eldre garde. Til sammen
ca 25 var innom.
 Julegrantenning
Leif Tore forsøker å få noen fra styret til å stille opp. Følgende mail er sendt ut til alle med verv i
vellet:
«Vi har fått en oppfordring fra Idrettslaget om å overta arrangementet. I utgangspunktet er jeg enig i
at det ville vært et naturlig arrangement for en velforening.
Imidlertid har vi ingen erfaring med et slikt arrangement, ei heller nok ressurser til å arrangere det
alene i år. Jeg har derfor meldt det tilbake til leder for Sørum IL, Turid Thorbjørnsrud.
Sørum IL skal ha møte den 24.10 hvor de velger ut hvem fra seg som skal dra arrangementet i år. Hvis
vi stiller med noen vil disse bli innkalt i etterkant til planleggingsmøte sammen med de som er repr fra
Sørum IL. Det er utarbeidet en plan/Perm om arrangementet som følges fra år til år.
Det jeg har avtalt er at vi skal se om vi kan stille med noen som blir med sammen med de fra
Idrettslaget og arrangerer i år. HVIS det blir aktuelt å overta f.eks neste år er det viktig for erfaringen
og kontinuiteten.
Jeg ber derfor spesielt:
Hebe
Erik
Ove
Og evt dere andre i styret, eller i verv rundt styret om å tenke gjennom:

Kan dere tenke dere å delta i planlegging og gjennomføring sammen med Sørum IL for
Julegrantenningen i 2011? Sender derfor denne mailen til alle.
Svar tilbake til meg innen 22.10 kl 2000!
Leif Tore»

30/2011 Medlemsverving. Status antall medlemmer. Hva
skal vi gjøre? Lage mailliste til medlemmene.
Diskusjon om hva som kan gjøres, hvordan når vi ut til de som bor her? Enighet om at alle skal verve
minst 3 nye medlemmer til neste møte.
Ansvar: Alle styremedlemmene

31/2011
Forberedelse til årsmøtet. Dato, hvem gjør
hva, hvor, årsberetning, sette i gang valgkomiteen. Kort
idedugnad på hvilke arr vi skal ha neste
år/fokusområder(forberedelse til møtet i november hvor vi
planlegger mer)
Mer om dette på neste møte, men:
 22. mars 2012 settes av til årsmøte
 Ser om vi kan bruke kroa til årsmøte, kanskje sammen med at de som ønsker kjøper og spiser
middag først. Del 2 blir et fengende tema og del 3 blir årsmøteforhandlinger.
Tove kontakter Jørgen vedr at valgkomiteen setter i gang.
Ansvar: Tove

32/2011


Eventuelt

Leif Tore kontakter Trond Underhaug og Hennie B og inviterer de til å bli med på 20 minutter
av neste styremøte for å diskutere hva vellet kan gjøre for kroa (arrangementer som også
kroa tjener på) og hva kroa evt kan bidra med til vellet (møtelokaler etc)

Ansvar: Leif Tore


Ove skriver brev til kommunen og tar opp krav om gatelys fra Sørum skole til Valsringen.

Ansvar: Ove


Styret ønsker å avholde møte i januar med næringslivet i Lørenfallet og foreningene i
Lørenfallet.

Leif Tore kontakter Øyvind Dahl for å skedulere et slikt møte i januar.



Det var noen som ikke hadde forrige referat (styremøte 18.8.), så dette vedlegges dette
referat.



Ove har fått mailadresse og denne tas i bruk ca fra månedsskiftet oktober/november.
Adressen blir: Ove Engerdahl@hotmail.no



. Alle maillister og adresselister bes oppdatert.

Ansvar: Alle

Bestemme tid og sted for neste styremøte
Torsdag 24.11.2011kl 2030-22 hos Hebe i Hoelsvegen 16

