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SAKER TIL ÅRSMØTET I DAUGSTAD UNGDOMSLAG 2007. 
 
Torsdag 22.3.2007 hadde Daugstad Vel (DV) årsmøte. Under dette møtet ble blant 

annet bygdas framtid diskutert. I forbindelse med dette kom vi fram til noen saker vi 

ønsker tatt opp på Deres årsmøte. 

 

Sak 1:  

 DV ønsker et tettere samarbeid med Daugstad Ungdomslag(DUL). Begge er 

organisasjoner som arbeider for bygda og bygdafolket. Gjennom et nærere samarbeid 

vil vi kanskje kunne tilby bygdas innbyggere et bredere tilbud av aktiviteter og 

lignende.  

 

Sak 2: 

 Ved salg av Daugstad Skule til Villagruppen, har bygda mistet et kjært 

samlingssted. Skolen har vært benyttet til en rekke ulike aktiviteter som torader øving, 

diverse møter, malerklubben, kurs osv… 

I forbindelse med dette ønsker DV å fremme forslag om at bygdafolket får låne 

ungdomshuset gratis til ikke inntektsformål. Altså på samme måten som det var på 

skolen tidligere. 

 

Sak 3: 

 På årsmøtet ble det også lagt fram tanker om en mulighet for å legge 

uteområdet ved Gildeheim bedre til rette for familiearrangement av ulike slag. Det ble 

sett på muligheten for å kjøpe arealet mellom ”Gamlebutikken” og ”Gunda – huset” 

av Arnfinn Lange. Der kunne en lage til et fint uteområde med park, lekeapparater og 

ballbinge. Denne lekeparken ville en lett kunne knytte til Gildeheim ved hjelp av ei 

bru over elva.  
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Daugstad Vel ser på muligheten for å gi grunneier et konkret tilbud om kjøp av tomta 

men ser det som mer naturlig at det blir DUL som står som eier. Hvordan stiller 

Årsmøtet i DUL seg til dette? 

 

Vi i Daugstad vel synes det ville være fint for barna i bygda å ha en lekeplass her, da 

det er i ”sentrum”. Vi vil også få et mer familievennlig Gildeheim. 
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