
REFERAT FRA STYREMØTE 

Gapahuken, tirsdag 27.mai 2008

Frammøtte: Snorre Wist Almo – Eva Hammer – Sølvi Melvold – May Britt Bjørklund – Karin Hasfjord Pedersen -
Tore Varslot – Ole Arnt Skogvoll.

Rynkerosene på Ørin. Sølvi orienterte om bakgrunnen og om hva som hittil har skjedd i forsøket med utryddelse av 
rynkerosene på Ørin.
Ingen flere tiltak fra ØV, da det sannsynligvis ikke vil føre fram å prøve stoppe forsøksvirksomheten.

Rydding på Ørmelen. 7.klasse ved Ørmelen Skole har i år hatt oppryddingsaksjonen på Ørmelen. 
Klassen får et tilskudd fra ØV på kr. 2.500 til leirskoleopphold. Utbetales snarest.

Henvendelse om søppelhåndtering i borettslag.  Beboerne i Ørmelen borettslag har felles søppeldunker. Ved enkelte 
anledninger blir disse overfylt og allslags søppel flyr med vær og vind. Etter kontakt med vaktmester i Verdal 
boligbyggelag er det satt ut større avfallsdunk og det blir gjort inspeksjon av oppstillingsplassen for søppeldunkene en 
gang i uka. Det skal bygges søppelhus innen ett år.
ØV venter og ser hvordan tiltakene virker før det gjøres mer med saken.

Ørins dag – St.Hans tirsdag 23.juni eller lørdag 21.juni.
 Ørins dag lørdag 21.juni.

Sølvi ordner med 10 plakater. Eva distribuerer.
Stig kontaktes for anskaffelse av griller.
Tore skaffer søppelsekker, grillkull etc.
Karin ordner musikk og fotballer.

Antall styremøter.
Som utgangspunkt 2 om våren og 2 om høsten + årsmøte.

Andre tiltak på Ørmelen.
Ørmelen Grendehus: Diskusjon om ØV engasjement i kommunens salg av Ørmelen Grendehus. ØV har ikke økonomi 
til å ta over driften av Ørmelen Grendehus.
Gressklipping langs Tangenveien: ØV retter en henvendelse til Vesta om gressklipping av skråningen mot E6 langs 
Tangenveien.

Utsending av giroer: 
Giro med følgesskriv sendes ut i september i år. 7.klasse ved Ørmelen skole tilbys distribusjonen mot godtgjørelse.

Gapahuken – finere bunndekke – messingplate.
Tore ordner messingplate eller trefreset plate (Kjell Barli) med inskripsjon ØRMELEN VEL 2007.
Sølvi undersøker om anskaffelse av subbus til gapahuk, undergangen under E6 og stien gjennom skogen fra 
undergangen ned mot gapahuken. Inkalling til dugnad dersom subbus blir tilkjørt.

Referent:  Ole Arnt Skogvoll.


