Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 3. november 2015
Til stede:

Hedda Firing, Cathrine Aasen, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Alf Stephan Skyba,
Øystein Østbø og Tone Hau Steinnes.

Fravær:

Lars Geir Mortensen, Linn Therese Brekke, Thomas Berg og kommunens
representant.

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 6/15
Skaurockfestival
OG har fått mail fra Eskil og Henning om info de skal sende til kommunen, blant annet budsjett. OG
skal hjelpe til med å rekruttere dugnadshjelp, vakter, osv. Hedda sender mail til leder for FAU for å
sjekke om en skoleklasse vil hjelpe til på dugnad og tjene litt penger til leirskole e.l. OG vil stille et
garantibeløp til den klassen, slik at de får noe selv om festivalen ikke skulle gå med overskudd.
Sak 18/15
Regulering/utbygging av B6 og B7
OG har hatt møte med skole og barnehage om ønsker til reguleringen, sendt mail til Smedsrud om
dette. Han gir oss tilbakemelding etter hvert.
Sak 21/15
Frisbeegolf
Løypa må flytte på grunn av ny SFO. OG i 2010 har påtatt seg eier- og driftsansvar. Noen av de som
bruker løypa har tidligere sagt at de kan hjelpe til med vedlikehold, osv. Lars Geir har en kontakt som
kan se på ny løype. Vil koste litt, dette kan dekkes med litt av midlene OG har fått fra innbyggerne.
Skal også sjekke med utbygger om flyttingen.
Sak 22/15
Julegrantenning
Julegrantenning blir 29. november kl. 17:00. Roger ordner juletre, trenger kanskje hjelp fra OG.
Satser på ca. 300 godteposer, blir det noen til overs gir vi disse til «God jul, lille venn». OG møter ca.
to timer før for rigging, varme gløgg, osv. Hedda sjekker med Thor Erik og Arne om de kan ordne
anlegg. Lars Geir skal være julenisse. Bokbamsen leser en historie og synger med barna før nissen
kommer. OG rydder i fellesskap etter arrangementet. Andre oppgaver:
Info på plakater, FB og hjemmesiden – Linn Therese
Innkjøp gløgg og pepperkaker – Hedda
Innkjøp og pakking godteposer – Phillippe, Stian og Alf Stephan
Servering av gløgg mv. – Hedda, Alf Stephan og Tone

Sak 23/15
Møter i OG
OG skal ikke ha vanlig møte i desember. Årsmøte må holdes innen utgangen av mars. Møter frem til
årsmøtet:
5. januar
2. februar
1. mars
Alle møter blir kl. 20:00 på SFO.

Ormåsen 3. november 2015
Referent, Tone Hau Steinnes

