Borgund Utvikling
Styremøte 04.11.2019
Deltagere:
Gard Egil Guttulsrød
Øyvind Hauge Horge
Torbjørn Kirkevoll
John Bøthun Liøen
Solgun Haugen
Liv Johanne Gram Steinbakken
Ikkje til stade:
Gro Astri Jøsendal

Sak 1: Gjennomgang av forrige saksliste. OK
Sak 2: Evaluering Førjulsbord:
- Tore Leiren: 7000kr, dekkes av inngangspenger. Ca 35 innbetalende.
- 2 betjening fra puben. Fungerte bra.
- Vakter: 3 vakter under middag med tanke på rydding + 2 stykker under festen (1 i inngang).
OK
- Kommunehuset må brukes til maten. God plass og fin stemning.
- Mat: Joars var godt omtalt fra besøkande. Må justere saus til karamellpuddingen.
- I år var det dekket til 48, kan justere opp til 55-60 avhengig av plass. Må sjekkes med Joars
med tanke på mat.
- Skal dansen vera i kommunehuset neste år? Spørre undersøkelse til årets deltakere. Øyvind
Sak 3: Julegate åpning med pynting
- Dugnad 27. november med pynting
- Få tak i fot til juletre. Gard
- Øyvind har vært i kontakt med aktuelle aktører for å bidra med midler til belysning.
- Få tak i lift til pynting, ØE. Gard
- Innkjøp av belysning. Øyvind / Torbjørn
- Familie quiz med spm for barn og voksne. Ta utgangspunkt i lokale spm og quiz bøker. Ca 20
spm. John og Liv Johanne
- Lage til arrangement på FB. Gard
- Skaffe juletre. Gard snakker med Synnøve
- Musikk. Solgun snakker med dei / Torunn.
- Invitere Audun Mo til å opne julegata. Gard
- Snakke med Ole Gunnar angående julenisse. Gard
- Liv Johanne høyrer med rideklubb ang riding.
- Koordinere angående åpningstid. Gard snakker med Anne
Sak 4: Status sentrumsprosjekt

-

Oppstartsmøte 20.10.19. Eige referat. Gjennomgang av dette.
Neste møte er 10.11.19.

Sak 5: Status kommunehus
- Ingen tegninger eller prisoverslag fra kommunen. AOØ er no sjukmeldt og det vert ikkje noko
svar før han er tilbake.
- Må søke ØE om midler innan 30.11.19. Ref O. Kroken.
- Gamle Berge skule bør ikkje komme i vegen for at kommunehuset ikkje blir utbygd. 4H har
mulighet til å bruke eventuell ny grillhytte.
- Ta kontakt med AOØ når han er tilbake. Gard
Sak 6: Innspel til trafikk tryggleik / belysning.
- Sette ned fartsgrense ved service senter forbi skule, butikk, pub og forbi Hovlandssvningen.
- Sette ned fartsgrense rundt stavkyrkje mot Lo og E16. Eventuelt heile gamlevegen. 60km/t på
vegen og 30km/t ved stavkirke
- Fartreduserande tiltak i sentrum
- Skilt med heste ferdsel
- Belysning område fra sentrum og mot E16. Inkludert rundt trailerplass og BSS, innkjøring til
sentrum.
- Belysning ved bussplasser for skuleunger
- Belysning rundt barnehage.
- Sjekke innspel som Gro Astri lagde til i fjor.
- Frist for innspel til kommunen er 18.november 2019.
Øyvind lager til innspel for gjennomgang.
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.
- Det er komme uoffiselt innspel på at styret i BU skal gå inn som styre i ungdomslaget.
- Styret i er interessert i å kunne ta tak i dette, men under visse krav fra BU.
- Fjelly bør diskuterast.
- Bør settes opp eit folkemøte i regi av BU og BUL.
- Solgun følger opp kontakt med Knut i BUL.
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. Bjørn skal laste ned filer på
minnepenn.

Sak 13: Juleprogram
Lage til program for jul og romjul.
- Må koordineres med andre aktører.
- Må vera klart for julegate åpning 30.november
Sak 14: Åpen dag på Borlo Bygdetun
- Åpen dag med kanskje ein konsert?
- Sommerhalvåret med konsert
- Julemarked?
Sak 15:
Nytt møte 14.11.19. Gard lager innkalling.

For styret
Gard Egil Guttulsrød

