PROTOKOLL Styremøte 01/22
BORGUND UTVIKLING
Sted: Borgund service senter
Tid: 03.04.22 kl 18.00
Til stede: Gard Egil Guttulsrød, John Bøthun Liøen, Marit R. Kvamme, Kjell Rune
Humborstad
Sak 1: Sette nytt styre
Leiar:
Gard Egil Guttulsrød
Nest Leiar:
John Bøthun Liøen
Kasserar:
Øyvind Hauge Horge
Styremedlem: Marit Røysum Kvamme
Styremedlem: Torbjørn Kirkevold
Vara:
Vara:

Kjell Rune Humborstad
Solgun Haugen

Revisorer:

Anne Nedrehegg
Gunvor Lunde Breistøl

Valnemnd:

Heine Linga

Sak 2: Budsjett 2022
Kasserer er ikkje til stede. Budsjett må gjennomgåes ein gang til.
Sak 3: Årsmøte
Årsmøte utsatt pga diverse årsaker. Me ser for oss torsdag 28/4-22. Gard
kontakter valnemnd.
Marit R. Kvamme representant for styret.
Sak 4: Påskeprogram
Me lager til påskerebus i Annastien, med forbehold om føre, påskeafta.
Gard lager til rebus, John henger opp. Rebusen blir hengande til etter påske som
aktivitet for dei som ikkje har mulighet påskeafta. BU stiller med saft og snop.
Kjell Rune lager til påskeprogram. Mulighet for quiz på puben?

Sak 5: Hald grøne Lærdal Reint 2022
Er planlagt onsdag 6.april. Pga værforhold så vil me i Borgund utsette til etter
påske. Gard tar kontakt med Guri Olsen.
Sak 6: Framdrift Kommunehus
Gard informerer. Toalett er ferdig, men skulen må kontaktes for dekorering av
vegger i garderobe. John tar saken.
Vidare er det bestilt vinduer til storsal.
HC heis er planlagt, Lærdal Kommune bestiller i nær framtid.
Lag og organisasjoner som bruker bygget, bør skrive ei ønska inventar liste til
kjøkkenet. Arbeidsgruppe sender ut forespørsel om inventar liste og sponsing av
utstyr.

Sak 7: Leikeplass ved ballbinge
Kjell Rune Humborstad, Heine Linga og John Bøthun Liøen fortsetter i
arbeidsgruppa. KRH tar kontakt med leverandør igjen.

Sak 8: Oppgradering av heimeside
Kjell Rune har jobbet ein del med ny plattform som no er oppe og går, men
mangler litt innhald siden alt måtte startast på nytt igjen. Arbeid pågår med å få til
innhald som før.
Sak 9: Aktivitetsgruppe for bhg barn og til 4.kl
Guro Nesse og Ingvild Erstad kontaktet KRH for å starte opp aktivitetsgruppe for
barn i barnehage alder og oppover, og ønsker at BU kan stå som støtte til dette.
Styret vil bidra til dette i form av promotering, støtte og hjelp, men ikkje
nødvendigvis økonomisk.
Sak 10: Støtte til 17.mai komiteen
17.mai komiteen v/ Cecilie Cirotski spør om BU vil sponse med 500-1000kr til
premie i loddsalg. Styret er enig om å sponse med 500kr.
Me kaller inn til nytt styremøte rett over påske.
Møte avsluttet.

