
ÅRSMELDING 2010
ØRMELEN VEL

1. Styret har i år hatt følgende sammensetning:  
Leder – Eli Fjølstad.   Nestleder – Sølvi Melvold.   Kasserer – Tore Varslot.   Sekretær – Ole Arnt Skogvoll.
Styremedlemmer:   May Britt Bjørklund   Snorre Wist Almo   og   Karin Pedersen.
Varemedlemmer:   Hans Kverkild   Torild Solstadf   og   Stig Krokstad.
Revisorer:   Olav Buran   og   Torsstein Vada.
Valgkomite:   Eva Hammer   Jarbjørg Storhaug   og   Ola Sagvoll
Ved årsmøtet 11.mars 2010 ble det av valgstyret ikke funnet nok interesserte til verv i styret til Ørmelen Vel. Spesielt  
vanskelig var det å finne kandidat til ledervervet.  Det ble da enighet om at det sittende styret skulle holde fram inntil  
ekstraordidnært  årsmøte og nytt valg kunne avholdes.  Da det ikke lyktes å finne ny kandidat til ledervervet, har det  
nåværende styret sittet uforandret siden årsmøtet i mars 2009.

2. Styremøter og deltagelse i andre møter:  
Det har vært avholdt 4 styremøter og flere fellesmøter med Grendehusstyret/Danseforeningen i forbindelse med 
opprettholdelse og drift av Ørmelen Grendehus.

3. ØV har i år arbeidet med :  
Styret har vært mye engasjert i grendehussaken og infotavle på Ørmelen.   Dessverre, tross stor og innsats fra alle parter, 
ble det ikke funnet mulighet for å opprettholde og drifte Ørmelen Grendehus.  Etter at leieavtalen med kommunen gikk ut 
1. november 2010, ble driften gitt opp og Grendehuset tilbakeført til kommunen.
Etter mye og langvarig arbeid med utforming og oppsetting av infotavle for Ørmelen, kom resultatet opp på veggen ved 
inngangen til Prix i slutten av januar 2011. 
7.klasse ved Ørmelen skole har fått tilskudd fra ØV for våropprydding og utdeling av giro til husstandene på Ørmelen.
Julebesøk med blomster til beboerne på Ørmelen Bo- og Helsetun.
St.Hans-tilstelning avholdt ved Ørmelen grendehus.
Våropprydding ved gapahuken.
Fylkeskommunen har gitt tilsagn om oppsetting av benker/bord på Ørin Nord nede ved stien langs sjøen. Forhåpentlig vil 
disse komme på plass til sommeren 2011.

4. Medlemskontigent:  
Medlemskontigenten for 2010 har vært uforandret.  -  Kr. 200 for familie og kr. 150 for enkeltmedlem.

Antall medlemmer pr i dag er....................                     Saldo på konto pr. 31.12.2010  kr...................................

            .......................................................
                      Ole Arnt Skogvoll
                           Sekretær


