
                      Referat fra styremøte i Yrjar Heimbygdslag 

Tid:  Mandag 6. november 2017 kl. 10.00 

Sted: Austrått gård  

Til stede: Jan Fred Paasche, Inger Jøssing, Anne Marit Sannan og Karl Erik Sørensen fra styret. I tillegg møtte 

Ivar Hopen. 

Innkalt, ikke til stede: Daniel Johansen 

Referatsaker: 

A:  Godkjenning av styremøte den 21. september 2017: 

 Referatet godkjent, og klarert for publisering på lagets hjemmeside. 

B: Mimrekaffe; sted, tema og videre plassering: 

  Ny lokalisering prøves ut i dag, når mimrekaffen arrangeres på aktivitetssenteret ved Ørland Sykehjem. 

C: Plenslått ved våre eiendommer: 

 Familien Hoøen har slått plena på Tinden i år., og Anne Marit har gitt dem en liten påskjønnelse for det. Ivar 

har holdt plena rundt Museumsnaustet i fin stand, og ved Guriannastua har Inger og Odd tatt ansvar.   

 D: Arbeidet på Museumsnaustet: 

 Årets dugnad med tetting og maling var en stor og nødvendig jobb som gav et godt resultat.   

E: Økonomien i laget: 

 Bygdadagene 2017 gikk med omtrent kr. 24 000,00 i overskudd. Pr. dato har laget kr. 55 000,00 på 

brukskontoen, i tillegg til de midlene som er plassert på sparekonto.   

Sak 17/17:  Evaluering av 40 - års - jubileet: 

Styret har fått mange positive tilbakemeldinger. Med det totale antallet deltakere på bortimot femti 

mennesker, så anser styret det til å være på   grensen til hva arenaen har kapasitet til når den skal benyttes til 

denne typen arrangementer. Maten, underholdningen, serveringen og vertskapsrollen anbefales som mal ved 

seinere anledninger som dette.   

Sak 18/17: Forberedelse, juldagan 2017: 

Deltakeravgiften er innbetalt. Vi skal lage, og selge smørfisk som tidligere. Anne Marit kjøper inn råvarer til 

produksjonen, og Jan Fred kjøper inn materialer til brett.  

Neste styremøte:  Tirsdag 28. november 2017 kl. 10.00 på Austrått gård. 

Møte slutt kl. 12.00. 

 

Karl Erik Sørensen       Jan Fred Paasche       Anne Marit Sannan       Inger Jøssing 

       ref / sign                         sign                                 sign                             sign    



 


