
Møtereferat	11.juni	2020 

 
 
Til stede:   Wibeke J Hansteensen, Per Gunnar Kristoffersen,  Mette Skogstad, Tommy 

Karlsen, Lars Geir Mortensen, Magnus Tandberg, Harald Rustand 
Ikke til stede:Stian Svendsen, Alexander Eliassen  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
I første møtet var hovedsak å få satt et styre. Det bød på noen utfordringer da ingen hadde 
ønske/var villige til å bekle posten som Leder. Magnus Tandberg sa seg villig til å være 
varaleder. Prosessen vil vedvare gjennom sommeren og vil være hovedsak på møtet i 
august.  
 
Tidligere saker: 
 

Sak 04/16  Prosjekt «Kunstgressbane» 
Kunstgressbanen er snart klar til bruk. Det gjenstår en befaring av ØEK før lagene kan starte 
å benytte banen. Mål skal komme kort tid etter denne befaringen har vært. Det ble diskutert 
behovet for å ha en bod for oppbevaring av 3-er bane og annet utstyr som det vil være behov 
for. Det var flere som hadde kontakter rundt materialer osv som kunne benyttes så det må 
tas kontakt med kommunen å høre om hva som er mulig og hvilken plassering som kan 
benyttes. 

Åpning av Kunstgressbanen var det enighet om at bør være helgen etter skolestart. 
Gjennomføring av dette blir sak på møtet i august.  

Lars Geir melder fra til kommunen om dato for åpning. 

Andre oppgaver 

• Koordiner med VIF 

• Invitere ordføreren 

• Invitere 6-7 spillere fra SIF og MIF til en «åpningsfotballkamp». Kan følges 
opp av Finn-Martin. (Utgår pga spillere i karantene) 

• Standtelt settes opp  
• Trekning av premier v/lodd og oppmøte (tilsvarende som ved åpning av 

Ormåsen treningspark) 
• Forslag om gaveinnkjøp av ballnett, ballpumpe og 10 x baller til småtrinnet 

Ormåsen skole (1-4 klasse), 5-7 klasse og NFO, for overrekkelse til rektor og 
leder NFO ifm åpning. 

• Mulighet for å etablere egne barne- og ungdomslag på Ormåsen 

 



 

Ansvar: Alle 

 
Sak 06/17 Treningspark.  

Gjennomgang for nye medlemmer om hva som er Grendeutvalget sin rolle rundt 
treningsparken. Wibeke tar å gjennomfører månedlig ettersyn i Juli.  

• Belysning ble purret på O J Smedsrud etter møtet vi hadde rundt utbedring av 
lysløypen.  

 
 
Ansvar: Wibeke 

 
 
Sak 03/20 Ormåsen ungdomsklubb 
 
Fredag 26 juni 19-21 vil det bli pølsegrilling for de som har benyttet Ungdomsklubben. Stian 
legger ut litt info på sine sider slik at det kommer noe informasjon ut om dette. Grillingen 
skjer foran flerbrukshuset.  
Ansvar: Stian 

 

 

Sak 01/19            Utbedring av lysløype 
Per Gunnar var på møtet i arbeidsgruppen for lysløypen. Finn Martin Paulsen redegjorde for 
budsjeteringen som var gjort og O J Smedsrud skulle hjelpe til med å skaffe all masse som 
vil trenges. Det vil legges et nytt topplag på 10-15 cm. Dette har en estimert kostnad på ca 
300 000 kr. Det kom et spørsmål fra gruppen om OG kan komme med et tilskudd opptil 54 
000 kr til utbedringen. Dette ble vedtatt av de fremmøtte i GU. Referat og budsjett vil bli 
sendt fra Finn Martin.  

Sak 15/20  Utbedring av Ormåsen Skatepark 

Per Gunnar tok initiativ til et møte med noen som hadde sagt seg interessert i å være med litt 
rundt en arbeidsgruppe for å se på muligheter for en ny/utvidet skatepark. Steffen Enger, 
Øystein Nymoen og Grasbekk var tilstede sammen med noen ungdommer. Det ble kikket på 
noen lokasjoner for skatepark og pump track. Steffen tar kontakt med sine kontakter for å 
finne noen kostnader på område 50 x 25 meter. Per Gunnar går i dialog med Morten Laubu i 
ØEK for en befaring. Dette vil gjøres sammen med skolen slik at alle er med i prosessen fra 
starten. Møtet forsøkt fått til før ferien.  

Ansvar: Per Gunnar  

 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen,16 juni 
Per Gunnar Kristoffersen / Referent  
 


