Referat
Bygdarådsmøte
Tirsdag 18. mai 2021
Kl 18.00

Til stades: Hanne Tjeltveit, Jostein Hjorteland, Ingeborg Westersjø og Solveig Bog
Forfall: Sondre Fosså
Sak 1. Gjennomgang av referat
Det blei gjennomgang av forrige referat for å sjå om alt er blitt fulgt opp. Det blei gjort følgande
merknader:
-

Solveig lager skriv der me spør om interesse for utleigekontor i det gamle skulebygget
Areal ved brannstasjonen. Det blei sendt mail til kommunen der me spør om
kompensasjon for å vedlikehalde området
Ingeborg undersøker meir om innkreving av betaling på Vipps for td. utleige av lokaler.

Sak 2. Feiring av St. Hans
-

Det blir feiring i Skiftunstranda 23. juni kl 18.30
Solveig lagar plakatar, Sondre handler inn
Bygdarådet gjer klart bålet kvelden før

Sak 3. Sankefestivalen
-

Laurdag 26. juni
Silje Sværen har ansvar for det som skjer på Jøsneset
Me i bygdarådet stiller med kanoar, Jostein har sagt han kan hente desse

Sak 4. Nettsida
-

Solveig informerte litt om opprydding i nettsida, og at bygdarådet har ansvaret for å
skrive om «Grendasenteret» (Grendahus, Trivselsstova, dei to scenane ol)
Forslag om å ha eit punkt om kva Bygdarådet leiger ut av ustyr og lokaler

Sak 5. Renovasjon ved Grendasenteret
-

-

Kommunen har sagt opp renovasjon ved Grendasenteret. Me har undersøkt pris for å
betale for renovasjon, men blei enige om at akkurat nå er det ikkje sterkt nok behov for
denne utgiften.
Alle som skal ha møter/tilstellingar må difor ta med søppel sjølv. Me vil utarbeide nytt
informasjonsskriv som kan henge i Trivselsstova og Grendahuset (gymbygget). Ingeborg
har tatt på seg å utarbeide dette skrivet.

Sak 6. Eventuelt
-

Me må få vekk leikehytta.
Hanne og Solveig møtes neste veke for å lage ny Jøsnesposten
Fiber. Bygdarådet har fått førespurnad frå kommunen om å kartlegge om det er interesse
for fiber på Jøsneset/kven som ikkje har tilbod om det i dag
Må undersøke vedlikehald av benkane som står ved ballbingen
Treningsavgift for 2021 må krevjast inn.
Sjekke om det er ved på Fosstemmen
Vegvesenet har sagt ja til å bestille ny oppslagstavle som kan henge på Nesvik

Møtet var slutt kl 20.40

Solveig Bog,
sekretær

