
REFERAT FRA STYREMØTE ØRMELEN VEL
Mandag 11. oktober 2010

Til stede: Eli Fjølstad,  Snorre W. Almo, Tore Varslot, May Britt Bjørklund, Sølvi Melvold, Karin Pedersen, Hans Kverkild og Ole Arnt 

Skogvoll.                                           Ikke møtt:  Stig Krokstad og Toril Solstad.

Infotavla:
Alle veinavn kvalitetssikret.

Bildene på tavla godkjent.

Innhold, layout og pris gjennomgått og godtatt av styret.

Sølvi Melvold bestiller 1 tavle med ramme for oppsetting i inngangspartiet på Prix.
Disse  bedriftene har gitt tilsagn om kjøp av annonseplass på infotavlen:

Prix,  Interiørsenteret,  GT Bilprodukter,  Madsen Service AS og  V -CAD AS.  Verdal kiropraktorsenteret  og Sarens AS 

avklares innen neste mandag

Tore Varslot ordner kontrakter med tavleannonsørene.

Klipping langs Tangenveien mot E-6:Eli Fjølstad har snakket med H.E. Wehn i kommunen som har lovet å se på 

hva kommunen kunne gjøre i denne saken.  Følges opp til sommeren av ØV.

Benker/bord på Ørin Nord:
Følges opp til våren av ØV.

Rydding i furuskogen ved enden av Skogveien:
En jungel av undervegetasjon har vokst opp inne i furuskogen. Ser nesten ut som en søppelfylling.

Følges opp til våren av ØV;  eventuelt med en dugnad.

Manglende gangfelt Tangenveien ved Korporal Skavhaugsvei.
Mottatt brev fra Åge Isaksen i kommunen. Før kommunen tar stilling til gangfeltet vil det bli foretatt fartsmålinger på 

stedet som grunnlag for vurdering.

Skogdød på Ørin i værnet skog:
Spyling av tømmer på Trones Bruk fører til at skogen utenfor råtner på rot (skogbunnen blir sump).

Hans Kverkild har vært på Trones Bruk for å få dem til å gripe fatt i saken.

Nedleggelse av Grendehuset:
Leieavtalen med kommunen går ut 1.november 2010. Da det ikke er mulig å drive grendehuset med tilgjengelige midler, 

legges husstyret ned og videre drift avsluttes.

Nedleggelse av Ørmelen Vel:
Det har ikke lyktes å få noen til å påta seg vervet som leder i Ørmelen Vel.  Det sittende styret blir sittende inntil 

årsmøtet neste år.  Dersom det innen da ikke har lyktes å få noen til å ta vervet som leder, vil ØV bli nedlagt.

I forbindelse med innvielse av infotavlen, som er en god mulighet for markedsføring av Ørmelen Vel, må en få inn i avisa 

at Ørmelen Vel legges ned dersom ingen vil være med å ta verv i styret.

Ole Arnt Skogvoll
Referent


