LILLEHAVN VELFORENING
Styremøte 01 – 2020

8. mai 2020

Deltakere:

Rune Strøm
Terje Martinsen
August Fjeldskår
Sissel Fjeldskår Grisledal
Helen Eie

Ikke til stede:

Jorunn Andersen
Truls Lange - Nielsen

SAK
1.
Konstituering av styret
Leder: Rune Strøm
Kasserer: Terje Martinsen
Sekretær: Helen Eie
Styremedlem: August Fjeldskår, Sissel Fjeldskår Grisledal,
Jorunn Andersen og Truls Lange - Nielsen
2.

3.

Dugnad 9. mai
• Rune har kjøpt inn 60 pølser og pølsebrød / lomper. Han
og August står for serveringen.
• Terje får med seg en gjeng til å pusse og male bordene
og benkene på «velplassen».
• Helen tar ansvar for luking og rydding av lekeplassen.
• Svein og Rune maler akvariet.
• Ellers må det plukkes søppel og lukes rundt om.

ANSVAR

Rune og August
Terje
Helen
Rune

Trampolinen
Rune har vært i kontakt med koronateamet i Lindesnes
kommune. De anbefaler at trampolinen ikke settes opp da det
ikke lar seg gjøre å regulere antall barn og hvilke barn som
omgås.
Det er enighet i styret om å følge rådet og vurdere å sette opp
trampolinen på et senere tidspunkt. I tillegg settes det opp en
plakat som forteller at trampolinen kan brukes mellom kl. 9.00
og 21.00.

Rune

4.

St. Hans
På årsmøtet i 2019 ble lørdag 20. juni 2020 satt av for feiring
av St. Hans i Lillehavn. Med gode rutiner for smittevern vil vi
gjennomføre feiringen. Lekene for barna må tilpasses
koronasituasjonen.
Matserveringen må foregå på den måten at det er noen
ansvarlige som serverer pølse, vafler og drikke. Det blir ingen
selvbetjening. Det settes fram tilgjengelige flasker med
Antibac. Basaren med åresalg gjennomføres kun en gang.
Rune sjekker i dokumentene fra tidligere arrangementer og
fordeler ansvarsoppgaver. I tillegg lager han plakat.

Rune

5.

Salg av artikler
Sissel sjekker at det ligger oppdatert informasjon om salg av
artikler på hjemmesiden. De som ønsker å kjøpe krus, t - skjorte
eller caps, kan henvende seg til Rune.
Sissel

6.

Diverse
• Webkamera: Det er behov for å bytte ut kameraet som
står plassert på husveggen til Roy Gabrielsen. Rune får
pris på et kamera som ikke er avhengig av nett fra Roy.
• Det er veldig mørkt ved avfallsbeholderne. Rune
sjekker med kommunen om de kan sette opp lys.
• Det er veldig ønskelig med belysning på moloen ved
gjestebrygga. Rune og Terje samarbeider om å få pris
for både lys og arbeid. I neste omgang tas dette opp på
årsmøtet.

Sandnes, 12. mai 2020
Helen Eie, referent
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