
 

 

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

Referat møte Grendautvalget 14.03.19 

Til stede: Solveig, Marijann, Anna, Stein Andor, Espen og Håvard 

Sted: Dommersnes og Larsen (Takk til Martin for lån av møtelokaler) 

 

Saksliste: 

• Konstituering av styret 

• Film prosjektet 

• Søknader som er inne -behandle dem 

• Hagefest 

• Andre saker 

 

Konstituering av styret: 

Styret har fått to nye medlemmer. Velkommen til Espen Årvik og Håvard Tveit  

- Leiar : Solveig Hortman 

- Nestleiar: Anna Langhelle 

- Skrivar: Espen Årvik 

- Kasserar: Håvard Tveit 

- Medlem: Stein Andor Sundve 

- Vara: Marijann Larsen 

Filmprosjektet: Før møtet hadde vi et to timers møte med prosjektgruppa: Laila 

Espeland, Roald Årvik og Martin Larsen. I tillegg var filmteamet, som har fått i oppdrag å 

lage filmen, tilstede.  

 

Prosjekter i vår:  

- Plante i blomsterkassene  

- Sette ut kuskap og tunkasser 

- Arrangere hagefest for bygda og invitere heile kommunen 

 

Gjennomgang av innkomne søknader om økonomisk støtte:  

- Teatergruppa: Støtte til lydanlegg 

- Musikk i Vik: Støtte til annonsering mm 



 

 

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

- Lio Vel- Rutsjebane 

- Stiftelsen årvik Skule- pipe og ovn  

- Bedehuset: strømutgifter 

- Bedehuset: Lydanlegg 

- Speideren: Speiderarbeid  

- Styret i Vikestølen : bålpanne og utebennker samt støtte til å komme i gang med 

prosessen kring bygging av ny hytte 

Oppgaver:  

Anna: Få satt i gang lysprosjektet på bryggebakken 

Solveig: Sende anmodning om utbetaling av penger som kommunen har vedtatt at vi 

skal få til filmen 

Solveig: Invitere kommunen til godt møte høsten 2019  

Espen: Sjekker Søk midler mm 

Alle : Montere kuskap og tunkasser, sette ut sykler til allmenn benyttelse. Alt dette må 

informeres om på Vikebygd.org, men kanskje også i media… 

Solveig: Bestille/Be om pris på 4 skilt og 200 klistermerker hos Tonjer 

Stein Andor: Ha oversikt over søknader mm 

Håvard: overta økonomi og rekneskap frå Kjetil Andre.  

Alle: være med å arrangere HAGEFEST  

Ein dato i vår med fint vær. Festen er i regi saman med vikebuen. Invitasjonar blir sendt 

ut ca 10 dagar før. Solveig lager klar invitasjonen slik at den er klar når sol og varmen 

melder sin ankomst.  

• Underholdning – Lene Bjerga, Jone Bjerga, Astrid og Marie ?? 

• Gunn - salg av brus? 

• Vikebuen - salg av kaker og kaffi 

• Aktiviteter – Hestaridning, Fiskebingo 

• Lage facebook event, grannar, haugesund avis 

• Kontakte kommunen ang sperring av p-plass 

• Kontakte båtforeningen om hagefesten. 

• Bod og benker er på brannstasjonen 

 
Referent: Solveig Hortman 


