
REFERAT FRA FELLESMØTE
mellom styrene for Ørmelen Grendehus  -  Ørmelen Vel  -  Danseforeningen.

Torsdag 25.mars 2010 på Ørmelen Grendehus.

Til stede fra styret i Ørmelen Vel:
Eli Fjølstad – Sølvi Melvold – Karin Pedersen – Hans Kverkild – Snorre Wist Almås – May Britt Bjørklund - 
Toril Solstad –  Stig Krogstad - Ole Arnt Skogvoll.

Øvrige til stede:
Harry Magga – Eva Hammer – Ivar Eilertsen -  Per Joar Blekken – Solbjørg Blekken – Egil Granlund.

Emne for møtet var grunnlaget for videre drift av Grendehuset.

Møteleder Harry Magga (leder av grendehusstyret).
Harry Magga og Stig Krogstad orienterte om drift og driftsresultat fram til nå:

Leieavtalen med kommunen går ut i slutten av mars.
Driftsresultat i perioden:  Inntekt ca 97.000 og et overskudd på ca 18.000 etter 1 års drift uten investeringer.
Strøm og forsikring de største enkeltpostene i utgifter.
Det ligger fremdeles en god del ubrukte muligheter for å generere inntekter.

Kriterier drøftet for videre drift:
Videre leie av huset må være langsiktig.
Det må være en «vaktmester» knyttet til huset. Egil Granlund sa seg villig til å ta jobben ulønnet.
Vanskelig å få «ørabygg» til å engasjere seg og ta styreverv.  Forslag fra Krogstad om å slå sammen 
foreningene på Ørmelen for å få til et levedyktig grendehusstyre, men dette krever tid til omorganisering.
Dannelse av en komite som arbeide med sammenslåing av foreningene.
Nåværende husstyre sitter og forsøker finne nye medlemmer som kan være med på drifting av huset.
Danne en aksjonsgruppe som ser hva som teknisk/byggmessig må gjøres med huset for å tilfredsstille 
diverse forskrifter.  Ivar Eilertsen og Per Joar Blekken sa seg villige til å ta jobben.
Danne en egen arrangementskomite for huset dersom videre drift.

Ørmelen Vel må ha ekstraordinært årsmøte for evtuell sammenslåing/omorganisering.

Konklusjon:
Alle foreningene er enige i at huset beholdes og at organisasjonene slår seg sammen for å drive huset.
Harry Magga orienterer kommunen i møtet fredag 25.mars og ber om utarbeidelse av ny leiekontrakt med 
kommunen etter påske.

....................................................
           Ole A. Skogvoll
                referent


