
Møtereferat	13.	januar	2021 

 
 
Til stede:  Wibeke J Hansteensen, Per Gunnar Kristoffersen, Tommy Karlsen, Lars Geir 

Mortensen, Harald Rustand, Wenche Nordahl Hanssen, Stian Svendsen 
Ikke til stede: Magnus Tandberg, Alexander Eliassen 
 

Morten Laubu ble ikke invitert til dette utvalgsmøtet, fordi det på sakslisten i 
hovedsak var interne saker, særlig knyttet til konstituering av styret i 
grendeutvalget. 

  
 
Sted:  Digitalt møte, iht gjeldende smittevernsregler 
 
Møte i desember 2020 ble avlyst grunnet utfordringer med å finne passende tidspunkt. 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Konstituering av nytt styre: 
 
Styret var vedtaksdyktige fordi det var 2/3 av styret som var til stede, da med tanke på 
konstituering. 50% tilstedeværelse er nødvendig for andre ordinære saker. For ordens skyld, 
grendeutvalgets vedtekter kan kun endres på årsmøtet. 
 
Konstituering: 
 
Tommy Karlsen    Leder 
Lars Geir Mortensen   Nestleder 
Wenche Nordahl Hanssen  Kasserer 
Wibeke J Hansteensen  Styremedlem, referent frem til årsmøtet 
Per Gunnar Kristoffersen  Styremedlem, webansvarlig 
Magnus Tandberg   Styremedlem 
Harald Rustand   Styremedlem 
Stian Svendsen   Styremedlem 
Alexander Eliassen   Styremedlem 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 19/20  Natteravner 
 
Ordningen bør iverksettes på nytt, spesielt nå når Ungdomsklubben har vært stengt siden 
mars 2020, i henhold til gjeldende smittevernsregler. Saken følges opp. 
 
Ansvarlig: Stian 
 
Sak 17/20  Julegrantenning 
 
Lysene på Juletreet må fjernes før Kommunen kommer å tar ned treet i løpet av denne uken.  
 



Ansvar: Harald 
 
Nye saker: 
 
 
Sak 01/21  Domener knyttet til Ormåsen grendeutvalg 
 
Ormåsen grendeutvalg har besluttet å beholde nettsiden 'ormaasen.no'. 
 
Tommy snakker med Joakim (tidligere styremedlem og webansvarlig) for å få informasjon 
om de nødvendige innlogginger m.v. som er nødvendig for å opprettholde nettsiden.  
 
Ormåsen Grendeutvalg har i dag ikke nødvendige tilganger til administrasjon av domenene 
ormasen.no, ormaasen.no og ormåsen.no, til tross for at utvalget både er juridisk eier, og 
betaler for domenet. Dette bør ordnes formelt. Vi tar kontakt med juridisk kontaktperson 
(Bernt Michael Johansen, Beversvingen 28) for å innhente nødvendige tilganger. 
 
Ansvar: Tommy 
 
Sak 02/21  Årsmøte 2021 
 
Årsmøtet avholdes vanligvis innen utgangen av mars. I 2020 ble årsmøtet avholdt 4.6. - 
utsatt på grunn av reglene for smittevern. Grendeutvalget må ta en løpende vurdering på om 
møtet kan avholdes i løpet av mars, det er mye som taler for en utsettelse. Tommy følger 
denne saken videre. 
 
Sak 03/21  Digitale løsninger for møter 
 
Gitt at Grendeutvalgsmøtene fremover vil bli avholdt digitalt sjekker Lars-Geir ut med Morten 
Lauvbu om kommunen har noen gode digitale løsninger, frivillige organisasjoner og utvalg 
kan benytte seg av som har god funksjonalitet. 
 
Ansvar: Lars Geir 
 
Sak 04/21 Vedlikehold av redskapsbod og bålhytte ved skøytebanen 
 
Låsen på redskapsbod ved skøytebanen trenger opptining og smøring.  
 
Ansvar: Harald 
 
Laminerte plakater om regler for bruk av bålhytta ved skøytebanen må monteres opp bak 
plexiglass og monteres i ramme. Døra til redskapsboden har slått seg.  
 
Ansvar: Harald og Per-Gunnar  
 
Sak 05/21 Søknad om midler til å sette opp en redskapsbod ved Kunstgressbanen 
 
Det etableres en gruppe for å utarbeide søknad om midler til redskapsbod. Gruppen består 
av: 
 
Harald og Per-Gunnar  (innhenting av plantegninger og anbud) 
Lars-Geir    (kommunikasjon med kommunen) 
Wenche    (budsjett) 
 



Finn Martin (tidligere utvalgsmedlem) kan bistå, han har tidligere jobbet med søknader til 
Sparebankstiftelsen. 
 
Ole Jørgen Smedsrud kan rådspørres i saken. 
 
Søknaden må sendes innen 1 februar.  
 
Gruppen møtes onsdag 20.1. for å jobbe videre i saken. 
 
 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen,13 januar 
Wibeke J Hansteensen / Referent 


