
Referat fra styremøte i Ørmelen Vel 
Torsdag 11. mars 2010 på Grendehuset.

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

Ikke møtt:  Snorre Wist Almo,  Stig Krokstad  og  Torild Solstad.

Årsmelding:
Årsmelding fremlagt og godkjent.

Regnskap:
Regnskap fremlagt og godkjent.

Medlemskontigent:
Medlemskontigent 2010 vedtatt uforandret.  Kr.200 for familie og Kr.150 for enkeltperson.
Innherreds Produkter på Ørin brukes til trykking av giro og følgeskriv. Sølvi oppdaterer følgeskriv.
Utsending av giro så snart nytt styre er valgt.

Valgkomiteens innstillig:
Valgkomiteen greide ikke å finne fram til noen som er villige til å ta på seg verv i Ørmelen Vel.
Ekstraordinært årsmøte avholdes når valgkomiteen kommer opp med ny innstilling.
Nåværende styre fortsetter inntil da.
Liste over det nye styret sendes ut sammen med følgeskriv og giro for medlemskontigent.

Nabovarsel fra Byggmester Grande:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og midlertidig bruksendring av lokaler i Industriveien 2 
på Ørin. Omdisponering til midlertidig bosted for enslige asylsøkere over 18 år.
ØV har ingen innvendinger mot bruksendringen.

Ombygging av Prixkrysset:
Sølvi la fram kommunenes plan for Prixkrysset og busslomma. Dette er foreløpig ikke prioritert av 
kommunen. Videre pådriv fra ØV i denne saken legges på is.

Infotavler på Ørmelen:
Westvik Reklame har i arbeidet med utkastet fått på kart over over Ørmelen med gatenavn samt
plass til markedsføring/reklame for firma. Når utkastet er ferdig må ØV rekruttere evt. firma som  
vil betale for annonse på tavlen og å skaffe godkjenning for oppsetting av tavlene.

ØV's bankboks og postboks:
ØV har en bankboks og en postboks som ikke har vært i bruk i det siste. Bankbokstjenesten legges
ned.  Kasserer ordner med avslutning av bank- og postboksleien.

Årsavslutning for styret:
Forslag om årsavslutning for styret på «Brød og Sirkus» torsdag 8.april kl.19.00.
Ole Arnt ordner med invitasjon til de tre i styret som ikke var på møtet og bestiller bord og mat,
forrett, middag og dessert.

..............................................
      Ole A. Skogvoll  (Referent)


