
Styremøte i Ørmelen Vel
Torsdag 10.sept. 2009

Til stede: Eli Fjølstad,  Sølvi Melvold,  Tore Varslot,  Ole Arnt Skogvoll,  May Britt Bjørklund,  Snorre Wist Almo,        
  Karin Pedersen.

Ikke møtt:  Hans Kverkild,  Stig Krokstad.  Torild Solstad.

Statutter for Ørmelen Grendehus framlagt til gjennomlesning.

Orientering om Bluesfesten på Grendehuset arrangert av husstyret, fredag 11.september.

Saker til drøfting:
1) Uteområdet fotballøkka ved Granveien har stått ustelt og uslått.  Granveien Velforening har tidligere stått for 

stell av området.
Tore Varslot tar kontakt med velforeningen om de tar på seg klipping og stell av området, eventuelt mot en 
godtgjørelse.  Kommunen er eier av området.
Sølvi Melvold undersøker med kommunen.
Orientering på neste møte.

2) Utsendelse av brosjyre ang. Klipping av hekker etc. mot gate/vei.
Sølvi Melvold ordner med brosjyren, får den grei, og tar den med på neste møte.
Brosjyren sendes ut til våren før 1.april, sammen med giro for Ørmelen Vel.

3) Gjennomkjøring gjennom busslommen ved Prix. Bør stenges fysisk slik at kjøretøy som kommer fra Gamle 
Ferjevei ikke kan kjøre rett fram gjennom busslommen og ut i krysset ved Prix.  Sølvi Melvold undersøker 
med kommunen og orienterer på neste møte.

4) Manglende skilting av den nye fartsdumpen ved den gamle brua.
Sølvi unersøker med kommunen.

5) Infotavle/Velkommen til Verdal for turister på østveggen av Prix. 
Sølvi Melvold undersøker med kommunen om de kan være med på noe slikt. 
Videre arbeid med saken neste møte.

6) E-postkasse for Ørmelen Vel.  
Ole Arnt Skogvoll  bestiller e-postadr hos VKTV og står for mottak av evt. E-post.
Peker legges ut på Ørmelen Vel's hjemmeside.

7) Tømming av søppel langs Verdalselva ned til undergangen E6 ved Verdalsbrua. Eneste mulighet for å stoppe 
søppeltømmingen er å stenge veien ned fra Tangenveien og langs elva mot undergangen.  Tas opp med 
kommunen til våren.

8) Vei ned gjennom skogen fra E6-undergangen til Gapahuken tilrettelegges for rullestolbrukere. Uframkommelig 
i regnvær slik den nå er.
Eli Fjølstad undersøker om kommunen kan bidra med et lass subbus evt. tippet i skråningen ved inngangen til 
undergangen. Uttrilling/fordeling av subbus kan gjøres på dugnad.

9) Ørmelen Vel må planlegge aktiviteter/arrangementer – f.eks hyggekveld m. underholdning, utlodning etc. for å 
knytte folk til huset. Arbeide mer med markedsføring av Ørmelen Vel og Grendehuset.

Møtet slutt 20.30.

Ole Arnt Skogvoll
       referent


