Referat Bygdarådsmøte
Mandag 25. april 2022, kl 16.30
Til stades: Oddvar Skiftun, Johan Hjorteland, Jostein Hjorteland, Lars Reidar Nesvik og Solveig
Bog
Sakliste:
Sak 1. Godkjenning og gjennomgang av referat frå førre møte
-

Referatet blei godkjent

Sak 2. Referat og meldingar
-

-

Jostein har vore kontaktperson for å få kobla til fiber. Det er framleis noko som står att.
Johan skal sjå på dette.
Flaggstanga er nymala og på plass
Solveig har hatt ansvar for kontorutleige. Me har nå to utleigekontraktar, samt at ein
person har leiga for to enkel dagar.
Solveig har søkt kommunen om 20.000 kr til oppgradering av leikeplass
Silje har tipsa om at formannskapet skal ta opp ulike punkter som angår Jøsneset og
tildelingar av midler (blant anna el-anlegg 200.000 kr, varmepumpe 150.000 kr og
pipelekkasje 20.000 kr)
Me skal få ganglemmer, desse er ferdige i juni

Sak 3. Innkjøp
-

Sjølv om Lars Reidar har rolle som innkjøpssjef har alle medlemma av bygdarådet høve
til å gjere innkjøp. Dei må då kontrollere at det blir rett faktura

Sak 4. Grøntanlegg
-

Me vil forsøke å gjenta fjorårets ordning med sommarjobb til ungdommar over 16 år til å
ta seg av bla klipping av gras
Solveig lager oppslag

Sak 5. Vedlikehald av skuleanlegget
-

Oddvar har satt i gang med å skrape gammal maling, og vil etter kvart male
Sette opp gjerde, slik at området bak ballbingen kan nyttast til sauebeite. Jostein og Lars
Reidar har ansvar for dette
Enkelte av benkane har litt skader og rote.
Leikeapparata har ein del avvik

Sak 6. Forlenging av leigeavtale
-

Avtalen mellom Bygdarådet og Wyller går snart ut
Oddvar tek kontakt ang evt ny avtale
Må kanskje ta med auka straumutgifter, samt fibertilkobling

Sak 7. Møte med Oskar Ommundsen frå kommunen
-

Dette møtet er når avtalt fredag 29. april kl 10.00
Ta opp leikeapparat og avvik
Oppvarming gymsalen
Avklare ansvarsfordeling når det gjeld leikeapparat
El-anlegg. Den nye installeringa bør vere reklamasjon.
Lekkasje ved pipa

Sak 8. Anna
-

Kommunikasjon: greitt å kommunisere om «mindre» ting på Messenger
Innkalling og referat på e-post
Søke midler til prosjektering av terrasse hjå ny støtteordning hjå kommunen. Solveig
sender søknad om 20.000 kr. Frist 10. mai
Utleigeprisar: gjennomgjekk desse og fant nye takstar som speglar straumutgifter.
Solveig lagar oppslag om relgar og «skru ned varmen»
Høyre med Ingeborg Westersjø om ho framleis kan vere kontaktperson frå Bygdarådet
når det gjeld info-tavle på Skiftun. Oddvar tek kontakt om dette.
Møtet var slutt 17.30 (tidsnok til Ryddedagen)

Solveig Bog,
sekretær

