Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 23. april 2014
Tilstede:
Fravær:

Teodor Bruknapp, Mette Skogstad, Vidar Bjørnholt, Linn Therese Brekke, Arne Grasbekk,
Hedda Firing, Øystein Østbø, Thomas Berg og Tor Erik Neprud
Halvor Prestmoen, Bernt Michael Johansen.
Kommunens representant Jørgen Firing var også tilstedet

Sted:

SFO, Ormåsen oppvekstsenter

Følgende saker ble behandlet:
Sak 1/14
Konstituering
Leder: Mette Skogstad
Nestleder: Arne Grasbekk
Kasserer:
?
Sekretær: Tor Erik Neprud
Internett/Facebook/webansvarlig: Linn Therese Brekke
Øvrig medlemmer, hvorav alle har stemmerett og møteplikt:
• Mette Skogstad
• Vidar Bjørnholt
• Hedda Firing
• Øystein Østbø
• Thomas Berg
• Halvor Prestmoen
Vi mangler en representant, som alle utvalgsmedlemmene plikter å søke etter.
Andre roller/verv utvalgets medlemmer plikter å representere:
Lysløypekomiteen:
Utvalget stiller med Øystein Østbø
Momenter til konstitueringen:
• Papirer til oppdatering mot offentlig myndigheter undersøkes av leder til neste møte slik at
opplysninger er korrekt så snart som mulig.
• Den enkelte medlem i OG er selv ansvarlig for utarbeidelse, innhenting av informasjon og
gjennomføring av oppgaver gjengitt i referatet, i henholdt til avtalte frister. Faste møter brukes til
oppdatering og avgjørelser basert på arbeidene mellom møtene. Det oppfordres til bruk av mail
mellom møtene for fremdrift.
• Agenda sendes medlemmene av leder ca 1 uke før møtene.
• OG må i året som kommer gjøre en avsjekk av ressursbruk på enkeltsaker og prioritere de sakene
som ansees som viktige for nærmiljøet på Ormåsen som helhet og ikke trivielle saker av svært
lokal art.
• Det henstilles til medlemmene om å arbeide for å rydde opp i dette frem til neste møte, slik at
årshjulet fremover vil danne grunnlag for strukturert og effektiv arbeidsmåte for det beste for
innbyggerne på Ormåsen.
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Sak 2/14
Møteplan
Møter fremover: Hovedregel hver første tirsdag i mnd. Hvis helligdag, faller møte tirsdag i påfølgende uke.
• Mai:
14. mai NB! Onsdag! Sted SFO. NB! Inviter Bernt!
• Juni: 10. juni. Sted SFO
• Juli:
ferie – ingen møter
• Aug: 19. august. Sted SFO
• Sept: 9. september. Sted SFO
• Okt : 7. oktober. Sted SFO.
• Nov: 14. november - Julebord, ”et sted"
Møtestart alle dager kl 20:00 og det tilstrebes å være ferdig til senest kl 23:00.

Sak 3/14
Avsjekk mot Årshjul.
Oppdatering av vedtekter gjøres av Teodor og sendes OG når ferdig. Fast punkt på alle utvalgsmøtene, og
for nå er det oppdateringer av vedtak gjort på årsmøtet.

Sak 4/14
Skiskytingsarena på Ormåsen
Kommunen har blitt involvert i en sak om skiskytingsblinker på Ormåsen. Dette henger sammen med sak
40/13 om forprosjektet om snøproduksjon på Ormåsen, hvor en slik arena var i planene den gang forelagt
OG. OG ønsker mer informasjon og en status fra nevnte forprosjekt som etter plan skulle vært ferdig 1.
april 2014. Jørgen Firing søker informasjon i kommunen og orienterer videre på neste møte.

Sak 5/14
Videre utbygging av boliger på Ormåsen
Jørgen Firing orienterte at kommunen jobber med å tilrettelegge for utbygging på felt B6, og at private
aktører er involvert for å sikre fremdrift. Utbyggingsrekkefølgen med felt B6 som neste område, er helt i tråd
med OG sine ønsker. OG holdes løpende orientert om planene.

Sak 6/14
Nytt SFO bygg
Siden forrige møte har det vært litt frem og tilbake om det finnes penger til nytt SFO bygg eller ikke. På
årsmøte ble det gitt tilbakemelding om at det ikke ble nytt bygg, og dette er det siste offisielle vi vet. Her er
det viktig at OG involveres og orienteres. Se også sak 30/13.

Sak 7/14
SM2022 – Kommunenettverk
Hedda og Øystein, deltok på møte med kommunen i midten av april som representanter fra OG. Der
redegjorde alle grendeutvalg i Øvre Eiker for hva de gjorde og hadde gjort. Relasjoner mot de andre
grendeutvalgene er knyttet og muligheter for utveksling av gode erfaringer. Se også sak 15/3 om forrige
møte i samme fora.
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Sak 8/14
Retningslinjer for publisering Internet / Facebook
Linn Therese utarbeider et forslag til neste møte hvor etiske og moralske rettningslinjer beskrives. Bernt
inviteres til neste møte i mai og gir noen føringer om dette.

Sak 9/14
17. mai-arrangement
OG gjentar suksessen og Arne organiserer heiaropkonkurransen og orienterer skole og elever.
Henvendelsen om økonomisk støtte fra 17. mai komiteen er justert til å søke om inntil kr 3.000,- og ikke kr
1.500,-. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med trykking. Se sak 43/13. Faktiske kostnader
godkjennes dekket med inntil kr 3.000,- mot fremvisning av kvittering. Arne gir tilbakemelding til komiteen.

Sak 10/14
Falne trær i Myrsnipa
OG har fått henvendelse om trær som har falt ned grunnet uvær og som ligger på grønt område. Så langt
OG har kunnskaper om, er det Ole Jørgen Smedsrud som står som eier og må svare for dette. Arne
snakker med Ole Jørgen Smedsrud om dette og melder tilbake på neste møte.

Sak 11/14
Gatebelysning gangvei oversiden av fotballbanen
Henvendelse fra beboer som hadde snakket med kommunen om dette. Kommunen ønsket henvendelse
fra OG som via kommunens representant meldte dette inn. Denne saken sees opp mot trafikksikkerhet
som det forrige år har vært jobbet med (Se sak 36/13) Arne ser på dette til neste møte om det er egen sak
eller kan sees på under ett.

Sak 12/14
Ungdomstilbud til 5. – 7. trinn
Henvendelser fra beboer og kommunen v/Jon Wold om å drifte en type ungdomsklubb på Ormåsen. OG
støtter initiativet om et tilbud til denne gruppen, men har ikke økonomiske midler til dette. OG kan være
behjelpelig med informasjon via våre kanaler for publisering av et evt tilbud for å etablere det. FAU på
Ormåsen bør også involveres slik som FAU i dag organiserer elevkveldene for 1. – 4. trinn. Hedda snakker
med Sigbjørn og hører hva skolens ønsker er og evt videreformidler saken til FAU.

Ormåsen 23. april 2014
Referent, Tor Erik Neprud
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