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Møtereferat Ormåsen Grendeutvalg – april 2022 
 
Obligatoriske deltakere:  
 
KARLSEN, Tommy  
TANDBERG, Magnus 
RUSTAND, Harald 
KARLSEN, Wenche Nordahl 
HUNTER, Caroline 
WILBERG, Lisa 
MYHRE KALMA, Trine Lise 
GRINDE, Kristoffer 
BRÅTHEN, Einar Holte 
ERSDAL, Mikkel Hveding 
 
KYTE, Else Berit (Representant Øvre Eiker kommune) 

 
 
Valgfritt: 
WOLD, Jon (Representant Øvre Eiker kommune) 

 
Sted: 
Biblioteket, Ormåsen skole  
 
 
AGENDA  
 
 

1. Tidligere saker 
 
- Sak 09/22 Gjennomgang av referat og dokumenter fra årsmøtet 

 

Vi går gjennom dokumentene fra årsmøtet, med mål om godkjenning og signering. 

Årsmøteprotokollen er grunnlag for endringsmelding i BRREG. 

Årsmøteprotokollen signert 

Harald/Magnus har gått gjennom regnskapet. Wenche utarbeider revisjonsrapport, 

denne signeres av Harald og Magnus. 

 

- Sak 10/22  Konstituering OG 2022-23 
 

3 nye styremedlemmer ble valgt inn på årsmøtet. Vi går opp rollefordelingene, og 

bruker litt tid på å bli kjent. 
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Basert på tidligere erfaringer vil det kunne være begrenset med tilgang på nye 

kandidater uten aktiv rekruttering. Den enkelte oppfordres til å drive 

rekrutteringsarbeid, og ha for øye at vi trenger en engasjert skigåer som kan holde i 

trådene rundt lysløypa. 

Leder: Tommy Karlsen 

Nestleder: Magnus Tandberg 

Kasserer: Wenche 

Webansvarlig: Caroline 

Webass: Mikkel 

 

 

- Sak 03/22 Profilering av Ormåsen Grendeutvalg (web/SoMe/poster) 

Vi vedtok utskifting av webløsningen i februar. Det er viktig at vi nå benytter 

plattformen, og at vi har minst en aktiv webredaktør. 

Plakatholderen på Rema bør oppdateres med relevant informasjon. Forslag? 

Kjører avstemming på messenger om bilder på plakat. 

- Sak 04/22 2022 – Frivillighetens år 

 

2022 er «frivillighetens år». Det er lagt en del penger i potten fra offentlig hold for å 

markere dette. Tommy har vært i kontakt med representant i Skaurock AS for å lodde 

stemning for ny festival. Arbeidet fortsetter. 

For nye prosjekter er det søknadsfrist for midler i oktober. Det haster litt å etablere 

idéer, da disse prosessene ofte tar litt tid. 

- Sak 05/22 Skøytemoro 2022 

Rask evaluering 

Wenche utarbeider huskeliste for neste års arrangement. 

 

 

2. Nye saker: 
 

- Sak 11/22 Pilotprosjekt mot utenforskap – Ormåsen er pilotgrend 

Ormåsen grendeutvalg søkte sammen med Ormåsen skole om deltakelse i 

prosjektet. Første prosjektmøte er gjennomført. 

Wenche har redegjort for status.  
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Prosjektet er i startgropa. Veien defineres mens man går. Prosjektet er bestilt åpent, 

nettopp for å kunne definere både utfordringene og løsningene. 

Kristoffer ønsker også å jobbe med dette prosjektet, som representant for OG. Lisa 

og Kristoffer møter Tommy og Wenche for kompetanseoverføring. 

 

3. xx/22 Eventuelt 
  

Kristoffer foreslo et St. Hans-arrangement. Lisa og Magnus tar tak i dette, og 

involverer etter behov. Presenterer et midlertidig forslag i mai-møtet. 

 

Sykkel og skatepark – Magnus vært i kontakt med sykkel/skatepark, saken har 

stagnert. Tas med i neste møte. Magnus stiller som kontaktperson. 

 

Forskjørsvei Ormåsen? Jungerveien? Høyreregel! Trafikksikkerhetssaken tas i neste 

møte. Nedsenk i fortau, manglende gangfelt, manglende skilting. 

 

Egenvektstreningspark. Må på agenda for neste møte. Magnus ser over skjema for 

kontroll, sjekk med Harald om status mot Kompan.  

 

Dispensasjon for bygget i Bjørnefaret. Utformet et skriv, alle leser gjennom og 

kommer med innspill. Ber Else Berit om tidsaspekt og opprinnelig regulering for 

bygget. Skriv ferdigstilles, og oversendes kommunen.  

 

 

 

 
Ormåsen, 05. april 2022 
Tommy Karlsen/Leder OG 


