Borgund Utvikling
Styremøte 03.10.2019
Deltagere:
Gard Egil Guttulsrød
Øyvind Hauge Horge
Torbjørn Kirkevoll
John Bøthun Liøen
Solgun Haugen
Knut Opdal (for Puben)
Ikkje til stade:
Gro Astri Jøsendal
Liv Johanne Gram Steinbakken

Sak 1: Gjennomgang av forrige saksliste. OK
Sak 2: Førjulsbord:
- Tore Leiren: 6000kr, dekkes av inngangspenger
- 2 betjening fra puben
- Vakter: 3 vakter under middag med tanke på rydding + 2 stykker under festen (1 i inngang).
- Mat: Solgun sjekker opp leverandører (Joar / Samhold / Husum + +). Bestille mat til antall
påmeldte.
- Setter maks grense på 45 påmeldinger
- Toastmaster? Geir? Stein Vidar? Forslag?
- Lage til eit effektivt system for opprydding. Bøtter til bestikk osv.. Solgun
- Bordpynt -> Nille/Europris -> 500kr Øyvind / Torbjørn
- Meir annonsering -> plakater Borgund, Ljøsne, Coop, Kiwi. Deling facebook. Øyvind henger
opp plakater nedbygds, Gard på butikken. Plakat godkjent av Knut.
- Kven kan stille som vakt? Gard kan stille så lenge det ikkje er utkalling på ØE
- Under møtet var det bekymring for at styremedlemmer skal sitte med dårleg samvittighet for
å delta på fest i stedet for å stå som vakt. Det skal det ikkje være, og det skal vera åpent for
dei styremedlemane som vil å kunne delta på festen, og heller vera åpne for å kunne hjelpe
til litt viss det trengs. Dette var det einighet om.
Sak 3: Status kommunehus
- Oppstartsmøte 04.09.19 med Lærdal Kommune (Arnt Otto Øygarden), torsdagsklubben
(Solveig Gram), husflidlaget (Halvard Lunden), Puben (Knut Opdal), BU (Gard).
- Prioriteringer er satt til nytt kjøkken, nytt gulv på kjøkken, ombygging av toalett og garderobe
med HC inngang fra bakside. Skifte av vinduer matsal og kjøkken, utvendig tak, kinovegg.
- Snakket med AOØ veke 39, jobber med planlegging. Håper klart veke 40.
- Usikker på framdrift i forhold til rakfisk festen. Utsette til etter dette? Fare for at dette ikkje
blir gjennomført?
- BU står for søknader om tilskot. Skal me begynne med dette no?

-

Det er godkjent av kommunen at me kan rive kino veggen. Eigen dugnad? Støtte av ØE og
BME sidan det er murvegg? Korleis er forholda under kinorom gulv?
Foreslår eige møte når planer ligg klare fra AOØ for å diskutere framdrift / strategi. Tar med
folk fra puben (rakfisk festen), og Jan Geir. Gard kaller inn.

Sak 4: Sentrumsprosjekt: Det blir satt ned ei arbeidsgruppe som tar tak i dette. Medlemmer fra
forskjellige lag og organisasjoner:
- Borgund Utvikling -> Øyvind Hauge Horge, John Bøthun Liøen,.
- Puben -> Kjell Rune Humborstad
- Lærdal Køyre- og Rideklubb: Arnhild Marie Kvamme
- Nærbutikken/LRKK/BU -> Liv J. Gram Steinbakken
- Forslag til Heine og Stein Vidar. Desse har god formell og politisk innsikt
- Andre forslag?
Oppstartsmøte ila oktober. Gard kaller inn
Sak 5: Julegatebelysning: BU handler inn nytt lyslenker til juletre. Inviterer puben, butikken og
servicesenter til å bli med i år og. BU stiller på dugnad i sentrum. Lage til juletrefot utenfor 4H.
Øyvind og Torbjørn
Sak 6: Gatebelysning:
- Sjekke opp manglande gatelys i sentrumsområde. Purre på ansvarshavende. Øyvind sender
mail. Til info: Etter møte var det mørkt i heile sentrum.
- Sjekke opp status på gatebelysnings prosjekt fra sentrum mot E16. Øyvind sender mail
Sak 7: Status grasrot andel: 2 spelerar hittil. Lage til reklame og legge ut på lokale arbeidsplasser (ØE
/ BSS / Skulen). Gard
Sak 8: Invitere Borgund Ungdomslag for å diskutere framtiden. Engasjere dei til å starte opp, ta over
julegate belysning / førjulsbord andre aktiviteter. Gard
Sak 9: Vinterlagring benker: sende ut spørsmål til eventuelle, Fjelly? Garasje Lo?. Gard
Sak 10: Gjennomgang av FB side neste møte. Opplæring. Gard
Sak 11: Treningssenter:
- Legge fram forslag om bruk av eventuell ny 2. etasje på pub?
- Eventuelt treningsrom på ØE?
- Legge dette inn i sentrumsplan?
Gard
Sak 12: Google disk legges over til Borgundutvikling@gmail.com. Gard snakker med Bjørn.

For styret
Gard Egil Guttulsrød

