
ÅRSMELDING 2008

ØRMELEN VEL
1. Styret har i år hatt denne sammensetning:  

Eva Hammer - leder,   Sølvi Melvold - nestleder,   Tore Varslott - kasserer,  Ole Arnt Skogvoll - sekretær, 
Stig Krokstad, Snorre Wist Almo og Per Arne Skrove – styremedlemmer,   Hans Kverkild, Karin Pedersen og 
May Britt Bjørklund – varamedlemmer,   Olav Buran og Torstein Vada – revisorer,   Jarbjørg Storhaug og Ola 
Sagvold – valgkomite. 

2. Styremøter og deltagelse:  
Styret har hatt 4 styremøter og deltatt på 2 møter i forbindelse med grenedehusovertakelse.
Oppmøte har vært varierende. 

3. ØV har i år bl.a. vært engasjert i følgende:  
Utryddelse av rynkerosene på Ørin. - Arrangert folkemøte med jorunalist fra Verdalingen. 
Forsøksvirksomheten fortsetter. Hva som vil skje med rosene på Ørin vil vise seg når forsøksvirksomheten er 
ferdig og resultatene blir klare.
Søppelhåndtering Ørmelen Borettslag. - Større avfallsdunk utplassert og inspeksjon av oppstillingsplassen en 
gang i uka. Søppehus bygges innen ett år.
Trafikksikkerhetstiltak på Ørmelen. - Lite utført pga. kommunens gravearbeid/opprustningsplan.
Overtakelse/salg av Ørmelen Grendehus./ samarbeid med andre foreninger - Etter at ØV kom fram til at vi 
ikke kunne overta Grendehuset p.g.a økonomien, ble det på et allmøte 5.nov. (uten referat) opprettet et 
interimstyre og andelslag bestående av ØV, Ørmelen Danseforening, Ørmelen Blandakor og Faith Assembly, 
for evt. overtagelse/drift av Grendehuset. Ordfører Bjørn Iversen orienterte om kommunens syn på saken på 
et grendehusmøte 17.feb.09, og 19.feb.09  vedtok Formannsskapet bl. a.«Det inngås avtale med en forpliktende 
frivillig organisasjon om leie for helhetlig ansvar, drift og forvaltning av Ørmelen grendehus for perioden 
01.04.09 – 31.03.10».

4.   Støtte/arrangement:
2.500kr gitt i støtte til leirskoleopphold for 7.kl. ved Ørmelen skole for våroppryddingen på Ørmelen.
Tradisjonell julehilsen til Ørmelen bo- og aktivitetssenter.
Arrangert Ørins dag ved gapahuken på Ørin. Grilling, leker og musikk.  Lite oppmøte. Neste års Ørins dag 
forsøkes lagt til Ørmelen grendehus.

      5.   Medlemskontigent:
Det er i år ikke blitt sendt ut giro for medlemskontigent, som for 2008 var vedtatt  til kr 150 for enkeltperson
og kr. 200 for familie.  Iflg. innbetalt medllemskontigent for 2007 har da ØV .......... medlemmer. 

      6.   Videre utfordringer:
Ørmelen velforenings satsingsområder 2009/10 oppe til behandling i styremøtet i forkant av Årsmøtet.

    
               Ole Arnt Skogvoll

        Sekretær

  
 


