Referat Vikebygd Grendeutval

23.05.19

Tilstede: Solveig, Marijann, Stein Andor og Håvard
Stad: Gamlatunet

Saksliste:
1. Film –
2. Fiberkabel – Skartland ,Årvik, Gangstø, Tindeland,
3. Trovåg
4. FEST #VakreVindafjord
5. Andre saker

1.
Filmprosjektet: Før møtet hadde vi et møte med prosjektgruppa: Laila Espeland, Roald Årvik
og Martin Larsen.
Filmen er nesten ferdig – skal vises på møte før sommeren der alle som har sponsa filmen
blir invitert. På møte vil vi forsøke å komme fram til veien videre for filmen. Filmen skal
leveres med en hovedfilm og to- tre mindre snutter. En markedsføringspakke har vært for å
være med å få mulighet til å diskutert og Grendautvalet har ikke midler til dette på det
nåværende tidspunkt.
Filmen (-ene) kan vises på nettet, Facebook, instagram, legges ved som link på mailer, legges
inn på hjemmesida www.vikebygd.no og www.vikebygd.org- det er kun fantasien som
stopper framvisning.
Filmgruppa avklarer med Filmfirma.
Søknad krever Regnskap, årsmelding og «hvordan SØK støtte er synliggjort»
2.
Fiberkabel – nord i bygda. Brev frå Anne Skartlandrist ang . fiberkabel- Solveig svarer Anne
Skartland innen 15. juni.
3. Trovåg – uttale ang Trovåg som ønskjer å flytte ut av Vikebygd - Solveig lager forslag til
uttale som vert sendt ut til Grendautvalet før høyringsfrist 15. juni 2019.
4. Fest #VakreVindafjord i Vikebygd – 15. juni 2019. Vikebuen og Grendautvalet arrangerer
på Bryggebakken.
5. Andre Saker: Facebookside – forslag om at Grendautvalet skulle lage til ei side der ein kan
informere om kva som skjer i bygda. Grendautvalet meiner at dette kan ikkje Grendautvalet
ta på seg, men at kven som helst kan opprette ei slik side.

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

Prosjekter i vår:
- Plante i blomsterkassene utført før 17. Mai. Rekning sendes kommunen
- Sette ut kuskap og tunkasser- tunkasse. Anna Tar Bilde når den er oppe, slik at vi kan
markedsføre de andre 7 tunkassene
- Arrangere hagefest for bygda og invitere heile kommunen 15. juni. Invitasjon må ut .
samarbeid med Vikebuen
Oppgaver:
Anna: Få satt i gang lysprosjektet på bryggebakken
Solveig: Bestille/Be om pris på 4 skilt og 200 klistermerker hos Tonjer
Solveig: Invitere kommunen til godt møte høsten 2019
Alle : Montere kuskap og tunkasser, sette ut sykler til allmenn benyttelse. Alt dette må
informeres om på Vikebygd.org, men kanskje også i media…

Referent: Solveig Hortman

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

