
                               Referat fra styremøte 14. nov 2019 
  
Tilstede: Torun Skontorp, Edgar Lund, Brynjar Brodersen, Ivar Hopen, Erling Eriksen, Harald 
Røstad, Anne Marit Sannan 
Saksliste: 
a)  Innkalling og saksliste godkjent med følgende tillegg:  1: ref.sak om økonomi og 
lokalbidrag fra banken 
                                                                                              2: sak 20/19 om overtakelse av hus 
b)  Referat fra forrige styrmøte godkjent 
  
Referatsaker: 
c)  Gravstøtta til Gurianna overtatt som kulturminne fra 2021 av kommunen 
d)  Vinduer på Tinden blir skiftet. Vi bør betale materialkostnader på dette året. Sletvold sine 
vinduer er kanskje aktuelle allikevel og Brynjar har vinduer fra Sauvika. 
e)  Vi  hadde møte med Daniel og fylkesarkitekt Runhild Dammen den 23 okt, men utsetter 
nytt møte til vi vet hva vi vil. 
f)  Vi har 106.000 kr på driftskonto og 16.000 kr i driftsoverskudd. 
     Ørland Sparebank deler ut 100.000 kr som fordeles etter antall stemmer. Og det må skje 
på nettbrett eller mobilbanken! Vi diskuterte hvordan dette budskapet kan spres. Vi har søkt 
om datautstyr. Vi snakket også om grasrotandelen av tippemidlene, om det er markedsført 
bra nok. 
  
Saksliste: 
Sak 18/19  Juldagan: Anne Marit setter opp arbeidsliste. Vi har bare 1.5 plass til utstilling. 
Hvordan kan vi markedsføre oss på den trange plassen? Vi (unntatt A M) møtes fredag kl 18 
for å gjøre klart.  Skogstad selger billige montere. Kan det være noe i denne sammenheng?  
Sak 19/19  Skal vaffel/kake/kaffe- lagerne få refundert utlegg? Det er greit. Ingen tvang til 
gratisarbeid. 
Sak 20/19 Forsvaret gir oss mulighet til å overta låna til Arnfinn Hoøen. De vil bekoste 
flytting. Vi må lage grunnmur og restaurere. Vi ble enige om å lage sak om dette til årsmøtet 
med ca beregning av kostnader til grunnmur, vann og kloakk, samt en skisse av grunnareal 
og mulig innredning.  Og vi må vite at vi får lov til å sette opp huset på Austrått-gården og at 
vi får eie tomt. 
  
Eventuelt: - Vi møtes 28.nov for å adressere og fordele Møllkula. 
                 - Ivar fortalte om siste tilfang av gjenstander. 
                 - Vi diskuterte temaer for Mimrekaffen. Ønsker vi Arnt Tore Andersen i flere 
omganger om krigen på Ørlandet? 
  
Neste styremøte 10.des. kl 10 
Anne Marit Sannan 
  
 


