Referat fra styremøte 14. mars 2013 kl. 19.00 i Dorrstua.
Tilstede: Roger Henriksen, Britt Stensmo, Kjell Sandholt, Dagfinn Habberstad, Eva Arntsen og
Hilde Gjestemoen.

Sak 1/13:

Aktivitetsplan/møteplan:

Aktivitetsplan/møteplan ble lagt fram for styret. Vi mangler fortsatt sekretær da
personen som hadde sagt ja har trukket seg. Roger tar kontakt med valgkomiteen
som får fortsette å lete. I mellomtiden skriver Roger referater. Styret vedtok å gå til
innkjøp av pc og skriver som disponeres av den til enhver tid sittende sekretær.
Sak 2/13:

Saker under arbeid/orientering/oppgavefordeling:

Roger orienterte de nye styremedlemmene om hvilke saker som det forrige styret
jobbet med og status på disse.
Langset Bru og skilting av området behandles i planutvalget.
Bygging av gapahuken i Ninabben settes i gang så fort det er mulig.
Dagfinn Habberstad går inn i planutvalget i plassen til Britt Stensmo.
Sak 3/13:

Valg av ny kontaktperson til Frivilligsentralen.

Styret vedtok at Turkomiteen velger en representant til dette.
Sak 4/13:

Invitasjon til årsmøte i Velforbundet på Gardermoen i mai.

Leder møter hvis det er mulig.
Sak 5/13:

Forslag til ny jernbanetrasè på strekningen Doknes-Minnesund.

Initiativ fra Aslak Aslaksen til Norsk Bane om utredning av ny trase for fremtidig
dobbeltsporet jernbane i vårt område. Den nye traseen er tegnet lengre vest enn
Jernbaneverkets forslag og vil medføre at en del av traseen vil måtte graves opp og
legges i kulvert for så å bli fylt over igjen. Aslaksen ønsket at Minnesund Vel skulle
innkalle til folkemøte for at Norsk Bane skulle legge fram sin alternative løsning.

Planen er nå oversendt Jernbaneverket for uttalelse og styret vedtok at vi ikke på
nåværende tidspunkt vil innkalle til folkemøte. Dette er en sak som vil ta lang tid å
utrede og styret vil avvente Jernbaneverkets uttalelse før vi gjør noe videre i saken.
Uansett hvilke alternativer som blir valgt, vil det få store konsekvenser for de som blir
berørt av utbyggingen.
Sak 6/13:

Vindmølleparken i Nord-Odal.

Utbygger holder informasjonsmøte i Eidsvoll mandag 18. mars og styret møter med
de som har anledning til det. Minnesund vil ikke direkte bli berørt annet enn visuelt,
men for de som bruker naturområdene/skiløypene vil det få konsekvenser. Styret
mener at planutvalget utarbeider en høringsuttalelse innen fristen 1. mai.
Sak 7/13:

Endringer i Brønnøysund-registrene:

De nødvendige skjemaer ble fylt ut på møtet. Vi avventer å sende de inn til vi ser om
vi klarer å få en sekretær, slik at styret blir fulltallig.
Sak 8/13:

Gapahuk på Nermoen:

De nødvendige tillatelser fra grunneier Frank Bråthen til å sette opp en gapahuk på
Nermoen i tilknytning til skiløypene/stiene der er nå i orden. Den videre
planleggingen overlates til Turkomiteen. Denne prioriteres etter den som er planlagt i
Nabben.
Sak 9/13:

Oppslagstavler:

Det innkjøpte tavleskapet blir satt opp førstkommende helg. En oversikt over hva vi
har av oppslagstavler og plassering/sanering utarbeides av turkomiteen. Plassering av
benker sees også på av turkomiteen før utsetting i år. Ikke sikkert at det er nødvendig
å plassere ut så mange som tidligere. Turkomiteen har bestemt at de skal vaske og
male/merke benkene før utsetting i år.
Sak 10/13:

Eventuellt.

Møtet slutt ca kl 21.00.
Roger Henriksen
Referent

Ingen saker under dette punkt.

