Referat møte Grendautvalget 27.08.18
Til stede: Solveig, Marijann, Anna, Stein Andor, og Frode
Sted: Gamlatunet

Saksliste:
•
•
•
•
•
•
•

Film
SØK – har vi fått penger?
Søknader som er inne -behandle dem
Sykler
Hagefest
Trafikksikring
Andre saker

Film
Bilder og diverse blir gjort tilgjengelig for film gruppa, me prøver å få brukt mest mulig
av bildene som er innsendt.
Anna ringer rundt og får oversikt over kven som vil støtte filmprosjektet.
Me sender tilbakemelding til Bremnes searshore med kontonr.

SØK
SØK penger er ikkje komt på konto pr dags dato. Solveig tar kontakt med SØK og sjekker
opp i dette.
Lage eit dokument over kva midlene har blitt brukt til som Steinar S kan dele på
Vikebygd.org

Søknader som er inne
Musikk i vik festivalen, desse har fått tilbakemelding. Det oppfordres til å sende ny
søknad til nest år.
Lage et skriv for kva årets søkemidler er gått til, til Steinar som han kan legge ut på
vikebygd.org.
Kjetil Andre ordner oversikt over utbetalte midler, sende kontonummer til vikebuen ang
14 000

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

Syklar
Me har to sykler som skal malast. Desse vil me ha klistermerker med vikebygd.no på.
Kontakt tonjer media om dette.

Hagefest
Ein dato i september med fint vær. Festen er i regi saman med vikebuen. Invitasjonar
blir sendt ut ca 10 dagar før.
•
•
•
•
•
•
•
•

Underholdning – Lene Bjerga, Jone Bjerga, Astrid og Marie
Gunn - salg av brus?
Vikebuen - salg av kaker og kaffi
Aktiviteter – Hestaridning, Fiskebingo
Lage facebok event, grannar, haugesund avis
Kontakte kommunen ang sperring av p-plass
Kontakte båtforeningen om hagefesten.
Bod og benker er på brannstasjonen

Trafikksikring
Alle kryss har defekte lys! Stein Andor sender inn til Haugaland Kraft kva for nokre lys
som er defekte.
Solveig tar noterte tiltak med seg på møtet med kommunen ang. trafikksikringsplanen.

Andre saker
Vikebuen donerte 14000 til grendautvalget. Deler eller heile beløpet er tenkt til lys ved
grillhytta. Anna sjekker opp om det er lagt opp strøm eller muligheter for dette.

Tonjer – bestiller nye skilt, plater istedenfor banner som er der i dag.

Årsmøteplanlegging 31.januar kl.19.00 booke bygdahuset til dette.
Valgkomite – Franz, Elisabeth og Ingrid desse finner kandidater til valg. Frode, Kjetil
Andre og Stein Andor.
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