Styremøte 26.okt 2019 (Rettelse: 26. september 2019 (Webmaster))
Tilst : Edgar, Brynjar,Ivar Ering Torun, Karl Erik og Anne Marit
Ref a) innkalling godkjent
b) referat godkjent
c)aktiviteter i sommer:
Edgar og Brynjar har reparert to vinduer på Guriannastua og skiftet bordkledning på del
av Naustet. Veden saget opp og fraktet til Tinden.Vegard holder på med vinduer på
Tinden.Erling Selnes har vinduer, men Vegard må se på dem. Sletvold sine vinduer må nok
avbestilles.
Tinden har vært åpen 4 søndager i sommer og plen slått. Gressklipper må ses over til
vinteren.
Karl Erik forteller om ny Fordson traktor, fra Jon Brekstad , !919/20 modell, foreløpig
uten hjul. Vi har og fått en Fiat og tilbud om en Fergusson. Vi vet om en slepetreske, som vi
mangler. Debatt om hvor mange det er plass til. l 32 traktorer gikk på B-dagen!
Guriannastua, altså reparerte vinduer og plen slått . Odd har laget storplen!
Debatt om restaurering: Det bør restaureres tilbake til originalen så godt som mulig.
(Ivar) Det må tillempes på praktisk vis evt “ med ståltråd”.(Karl Erik)
Ivar legger om til Yoomla-program og det må gjøres fra grunnen. Bruker all sin fritid!
Tveegget sverd? Skulle vi vedlikeholdt det gamle? Kjøpt programvare: Office-pakke,
Home/Student , med Word, Excel og Power Point.
d)Juldagan 31. nov og 1.des . Vi er påmeldt. 1250 kr betalt
e)Ørland S parebank utdeler 100000kr igjen og vi har søkt om 41000 kr til ny A3
scanner.
Sak !6/19 Bygdadagan
Erling la frem foreløpig regnskap: Netto 20-25000kr i inntekt. Det er en saldo-økning
fra 90000 til 117000kr fra i fjor.
Vi diskuterte salget av Møllkula, som ikke går så godt.
Anne Marit leste oppsummering av mat og kjøkken. Torun om kassa: nesten like mye
salg med vipps! Alt greit og sosialt. Men grøtporsjonene må “standardiseres”!
Karl Erik redegjorde om grei gjennomføring av traktorparaden og brannvarsling. Vi må
ha flere batterier.. Oppstillingen var fin, uten rygging. Kan vi be traktorselgere og Bondelaget
om å frigjøre litt mer plass til oss?
Brynjar fortalte om liten interesse for Nordlåven. Hva kan gjøres? informasjon? lenger
åpningstid?
Ivar savner mer lys i kjelleren for å trekke folk inn. debatt om plassering av
Heimbygdslagplakat ved branntrappa til Nordlåven.

Vi håper på kart og informasjon over aktiviteter neste år og kanskje en forhåndsomtale i
F-F?
Sak 17/19 Edgar åpnet for samtale om museumsformidling, samarbeid med andre aktører etc
Evt: Johan Martin 90 år! og feires med kake i møterommet i kjelleren tirsdag 15 okt kl 10.30.
Ivar får kjøpe overspenningsvern i kjelleren.

Neste syremøte onsdag 23 okt kl 10 med Daniel og museumsarkitekt
Anne Marit Sannan

