
Styremøte i Ørmelen Vel
Tisdag 26 januar 2010

Til stede:  Toril Solstad,  Tore Varslot,  Hans Kverkild,  Karin Pedersen,  Eli Fjølstad,  
                       Sølvi Melvold og Ole Arnt Skogvoll.

Ikke møtt: May Britt Bjørklund,  Snorre Wist Almo og Stig Krokstad.

Saker til orientering/drøfting:

«Uteområdet fotballøkka ved Granveien».  Tore Varslot har vært i kontakt med  «Granveien Velforening» som ønsker at 
ØV dekker bensin til gressklipper, så vil beboere i området ta seg av klippingen.  ØV er villige til å dekke bensin og 
dersom «Granveien Velforening» ønsker videreutvikling av området, stiller ØV velvillig til evt. økonomisk støtte.

«Gjennomkjøring gjennom busslomma ved Prix-krysset/Aldersheimen».  Kommunen opplyser at det foreligger en ny 
plan for dette krysset, men den vil ikke bli prioritert i første omgang.  Sølvi Melvold purrer på og tar med seg planen til 
neste styremøte.

«Skilting av fartsdump ved gammelbrua».  Sølvi Melvold tar en ny runde med kommunen.

«Infotavle for Ørmelen»  Sølvi Melvold la fram flere forslag fra Westvik Reklame.  
Skilt vil koste ca. 2.500 kr pr. stk.  (PVC  1,5m x 1,5m).
Utarbeidelse/design av tavlene vil komme på ca. 15.000 kr.
I tillegg kommer utgifter til belysning/oppsetting av tavlene.
Ved å gi plass til betalende annonsører på tavlene, vil utgiftene bli betydelig redusert.
Det er foreslått oppsetting av to skilt.  Ett på hjørnet av Prix mot gamle E6, og ett ved Tangenveien ved 
Radmannbygget.
Sølvi Melvold får et nytt utkast fra Westvik med annonsører innlagt til neste styremøte.

«Plakat om ØV på VKTV's hjemmeside». Karin Pedersen har vært i kontakt med VKTV som sier at dette er ok, men
trenger et utkast til plakaten.  Sølvi Melvold lager et utkast og sender til VKTV.

Sak 1/10
Årsmøte i Ørmelen Vel 2010.
Årsmøte avholdes torsdag 11. mars 2010  kl. 19.00 på Ørmelen Grendehus. (Styremøte kl.18.00)
Annonse i Verdalingen 26.mars 2010
Valgkomiteen varsles snarest. (Styremedlemmer på valg i år er merket på lista «Ørmelen Vel styre 2009»)
Eli Fjølstad tar seg av annonse, inkalling av valgkomite og innkalling til årsmøtet.

...............................................
       Ole Arnt Skogvoll
               Referent.


