Referat Vikebygd Grendeutval

08.11.18

Tilstede: Frode, Kjetil Andre, Stein Andor, Marijann og Solveig
Stad: Gamlatunet
-

Filmprosjektet
o Prosjektet må sikre at logoer kjem med på filmen, at det vert sett av plass i
filmens slutt.. Siste redigering må avvente. Solveig sender mail til filmgruppa.
o Tidsperspektiv – hvor langt er vi kommen?
o Førpremiære – er det mulig å få til på årsmøtet 31.januar 2019??

-

Film økonomi
o Stein Andor sender ut brev til de som har sagt JA i telefon tidligere
o Stein Andor sender ut brev og ber om svar på søknad, +++
o Anna tar ny ringerunde i h t liste fra Stein Andor (OK Anna?)

-

SØK –penger
o Det har vært tildelingsmøte. Vi har ikke fått penger inn på konto. Solveig
sjekker kor mykje vi har fått og når pengene vert utbetalt.

-

Bakkevikfondet: Solveig har fått svar fra Britt Nelly i Bakkevikfondet- det er negativt
da fondet kun støtter kyrkja. Svaret er datert 17.06.18. Sjekke ut om det «andre»
Bakkevikfondet tar imot søknader. Solveig hører med Anita Øvstedal.

-

Søknader som er inne – behandle dem
o En søknad fra Musikk i Vik inne om støtte til annonsering. Musikk i Vik har
fått svar om at de må søke tidligere.

-

SKILT Vikebygd – Stein Andor har sjekka opp og laga eit skriv ang Skilting. Solveig
hører i kommunen kven som skal ha ein søknad evt kven som skal forespørrast,
(Fylket, Kommunen Statens vegvesen)

-

Sykler –
o Under arbeid – males på brannstasjonen – trenger et strøk til

-

HAGEFEST, til våren

-

KUSKAP - plassering – høre om et kan stå med banken (der frisøren kjem). Se på
dette med forankring slik at skapet ikke velter av ei vindkule….
o Tekst:

Kulest og Kuling

Vikebygd Grendautval, v/leiar Solveig Hortman, Alnavegen 92, 5568 Vikebygd

Neste møte er sett til 3. januar 2019
Årsmøtet er sett til 31.januar 2019 – Solveig booker bygdahuset

Referent: Solveig
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