
Møtereferat 8. januar 2020 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Joakim Solum, Mette 

Skogstad og Grete Thorsby  
 
Fravær: Wibeke J Hansteensen, Torunn S Halle, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin 

Paulsen og kommunens representant Morten Lauvbu 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) og Stian Svendsen (Ormåsen ungdomsklubb)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 06/19 Kvartalsnytt  

 «Kvartalsnytt nr 3/19» er utarbeidet og sendt ut for godkjenning i grendeutvalget. 

Nyhetsbrevet sendes til trykking, hvis ingen kommentarer. Alle må være forberedt på å 

hjelpe til med distribusjon. 

Ansvar: Alle 
 
Sak 30/19 OG presentasjon for formannskapet ØEK 
Iht grendeutvalgserklæringa for Øvre Eiker kommune skal grendeutvalgene få møte 
kommunens ledelse i viktige saker. Lokale kommunale ledere skal prøve å møte 
grendeutvalgene minst én gang i året. Kommunen skal bidra til god kontakt mellom 
grendeutvalg og lokale elevråd, FAU, samarbeidsutvalg og øvrig lokal frivillighet.  
 
Møtet til Ormåsen Grendeutvalg med formannskapet ØEK for 2019 var planlagt i november 
2019, men ble utsatt til februar 2020. Ormåsen Grendeutvalg skal presentere sitt virke 
onsdag 5. februar 2020 kl 1415 – 1445. De som har mulighet fra grendeutvalget oppfordres 
til å være med på møtet i Hokksund.   
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 36/19 Vintermoro på skøytebanen 2020 
Årets skøytearrangement gjennomføres søndag 19. januar 2020 kl 1200-1400.  Alle følger 
opp sine ansvars- og arbeidsoppgaver iht fremsendt plan. For å kunne preparere banen, må 
det bli kaldere i været og minusgrader. Grendeutvalget har dialog med ØEK for vanning av 
banen. Det kan bli aktuelt å utsette arrangementet, hvis isforholdene bli for dårlig og det ikke 
blir minusgrader de nærmeste dagene. Endelig avgjørelse om ev. utsettelse fattes fredag 17. 
februar 2020. 
 
Ansvar: Alle 



  
Sak 38/19 Årsmøte 2020 
Ifm årsmøte 11. mars 2020 er det valg av nye utvalgsmedlemmer. Stillingsannonse for ledige 
verv er utarbeidet for publisering, og distribueres ut til alle beboere som vedlegg til 
kvartalsnytt 3/19.  Plan for gjennomføring med fordeling av arbeids- og ansvarsoppgaver 
presenteres neste utvalgsmøte. Alle kommer med forslag om hovedsaker som skal 
presenteres på årsmøtet. 
 
Ansvar: Grete 
 
Det skal rekrutteres sju nye medlemmer til Ormåsen Grendeutvalg. Utvalget gjør en innsats i 
forkant av årsmøtet for aktiv rekruttering av nye medlemmer til styret og oppfordring til 
beboere om å møte på årsmøtet. Egen stand planlegges utenfor Rema 1000 lørdag 7. mars 
2020 kl 1400-1700. OG telt må hentes ut fra lageret og settes opp, servering av kaffe og 
kaker?  

Ansvar: Ellen 

Nye saker: 
 
Sak 01/20 Årsplan OG for 2020 
Planlagte aktiviteter og prosjekter for 2020 bør fremgå av årsplan, slik at nytt styre er 
orientert om beslutninger som er fattet for det neste arbeidsåret.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 02/20 Utbedring av grillhytter 
Vedtatte utbedringer av grillhytte i nordre følges opp jf. tidligere sak 11/19. 
 
Ansvar: Tommy 
 
Ormåsen Grendeutvalg står også som eier av to grillhytter i søndre teig, hhv en hytte i 
skileiken og en hytte overfor krakkekrysset. Hyttene ble satt opp i 2012, der barnehagen har 
prioritert for bruken på dagtid i hverdagen, og utover dette er hyttene åpen for allmennheten. 
Det er behov for vedlikehold på hyttene, der begge eksempelvis mangler glass i vinduene. 
Saken følges opp på neste møte i februar, der forslag til hva som bør gjøres presenteres. 
 

Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 03/20 Ormåsen ungdomsklubb 
Ungdomsklubben på Ormåsen fortsetter sitt virke også i 2020 og holder åpent fredager i 
oddetallsukene. Det vil også bli fag- og aktivitetskvelder som tidligere. Markedsføring av ulike 
fag- og aktivitetskvelder koordineres med grendeutvalget, for en best mulig publisering. 
Kasserer OG følger opp muligheten for egen konto til ungdomsklubben, som er underlagt 
Ormåsen grendeutvalg. 
 
Ansvar: Stian og Mette 
 
Sak 04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 
Beboer har fremmet forslag om fartsdempere i Alunveien, da mange har en oppfatning at det 
kjøres altfor fort i området og tiltak bør iverksettes for å senke hastigheten. OG gjør 
nødvendige undersøkelser i området, før saken ev. fremmes til Øvre Eiker kommune. 
 
Ansvar: Tommy 
 
 



 
Sak 05/20 Aktivitetskurs på Ormåsen 
Forslag om gjennomføring av ulike aktivitetskurs på Ormåsen, eksempelvis yoga-kurs, 
hundetreningskurs, vinkurs, ølbryggekurs, sykurs (re-design), strikkekafé etc. En 
meningsmåler publiseres på FB for å undersøke interessen nærmere blant beboere. 
Ormåsen sine representanter i ungdomsrådet ØEK kontaktes også for innspill. På bakgrunn 
av dette, følges saken videre. 
  
Ansvar: Karianne, Ellen og Grete 
 
Sak 06/20 Forsikringsordning for Ormåsen Grendeutvalg 
Ormåsen Grendeutvalg eier både grillhytter og annet utstyr. I den forbindelse har utvalget 
anmodet om ulike forsikringstilbud. Mottatt tilbud fra TRYG Forsikring som dekker 
brann/vann/hærverk/tyveri, for gjelder alle enkeltverdier over kr 10 000,-. Enighet om 
inngåelse av forsikringsavtale med TRYG Forsikring. Saken følges opp med gitte 
forsikringsselskap.    
 
Ansvar: Karianne 
 
Sak 07/20 Lager Ormåsen Grendeutvalg  
Grendeutvalget har nytt lager til sitt utstyr. Nøkkel gjøres tilgjengelig og alt utstyr flyttes fra 
privat adresse til det nye lageret innen neste utvalgsmøte. 
  
Ansvar: Karianne og Grete 
 
 
 
Ormåsen, 15. januar 2020 
Grete Thorsby / Referent – Leder Ormåsen Grendeutvalg 
 
_________________________________________________ 
 
Neste møte: 
Onsdag 5. februar 2020 kl 1930 i Mediateket, Ormåsen skole 
 
 


