Årsmøtereferat DB, 11.02.14.
Antall deltagere: 11
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
Innkalling og dagsorden godkjent.
Jørn Inge valgt som møteleder. Anna Dale valgt som referent
2. Årsmelding
Leder Jørn Inge Løvik la fram årsmeldinga for bygdelaget.
Kommentarer:
Det burde komme fram at «hjertestarter» er tilgjengeleg for folk her på Daugstad inne på
settefiskanlegget. Denne informasjonen burde for eksempel brukarar av Solsiden Gym ha klar info om.
Representant fra Solsiden Gym grupen var oppfordret til årsmøtet for å kunne kommentert egen
årsmelding, men de var forhindret fra å møte. Solsiden Gym la frem noen ønsker om videre investering,
og informerte om evt nye tiltak og omkring Solsiden-området. Det nye styret behandler dette når
budsjett og mer info blir lagt frem.
Årsmelding godkjent.
3. Regnskap
Leder la fram og forklarte regnskapet
Kommentarer:
Forsikringspremien på Gildheim er no sett på minimumsbeløp. Vi bør kanskje fullforsikre huset sjølv
om det vil bli ein mykje høgare sum å betale?
Vi har no tent godt med renter på grunn av «låsing av sum» i 1år i Sparebanken Møre. Nå har trolig
Sparebank 1 eit endå betre tilbud. Dette bør vurderes. Kanskje vi kan oppnå betre vilkår i SMB også?
Regnskap godkjent

4. Videre planar for Gildeheim
AVLØP/KLOAKK. Vi har hatt problem med kloakk og avløp i lang tid. Dette ser ut til å løse seg ved at
rørsystem/kum ute er utbetra. I løpet av våren skal toaletta nede skiftas ut og det blir vegghengte toalett.
Det skal også bygges handikap-toalett i rom oppe.
KJØLESKAP. Huset treng nye kjøleskap. Vi diskuterte om behovet er kjøleskap både oppe og nede, om
vi treng kjøl&frys, om vi bør prioritere å lage eit kjølehjørne.
«KJELL-SKRÅNINGA». Diskusjon om den skal beplantes, kles m duk for enklere vedlikehald. Videre
om vi bør grave ut meir masse i nerkant og lage mur slik at parkeringsplassen får nokre kvadrat meir.
Kva vil fungere best, og kva vil kreve minst utgifter og minst vedlikehald?
ELVKANTEN. Elvekanter ved gangbrua er viktig å sikre. Det bør settes opp gjerde langs heile
Gildheimtomta mot elv. Videre er planen å «plastre» elvekanten ned mot elv. Dette for å ha dette
området vedlikehaldsfritt.
Veranda på nordveggen(mot elv) skal byggast. Her er fundament på plass og alt klart for bygging.
Årsmøtet la fram ei målsetting om å få verandaen ferdig til 3.mai ved dugnads-arbeid ei helg.
STORDAG 3.mai er under planlegging. Musikk er bestilt.

UTEBENKAR ønskast. Slike med benkar og bord i eitt er bra. Vi kan kjøpe inn, Tremek var nevt som
leverandør.

5. 17-mai feiring på Gildeheim?
Det var enighet om at gammelskulen ikkje er naturleg plass for arrangementet lenger no. Gildheim er eit
stort nok lokale. Diskusjon om rollen Bygdelaget skal ta i spørsmål omkring 17.mai. Kva valg bør
17.mai-kommiteen kunne ta sjølv? Vi hadde også spørsmål om ein skal arrangere tradisjonellt eller
tenke litt nytt? Forslag om ny rute for 17.mai-tog var oppe bl.a.
Årsmøtet innstiller Gildheim som 17.mai-arena.
6. Ny kommuneplan er på veg– ingen nye tomter på Daugstad – Kva gjer vi?
Kan vi gjere noko for å skaffe fleire tomter til bygging av nye bustadar her?
Er det grunneigarar som er villige til å selge?
Et byggefelt er ikkje aktuelt, men inniklemte tomter kan være mogelege. Vi var samde om at bygda
burde ha iallefall to-tre tomter å tilby til enhver tid.
Det vart gitt informasjon om eit folkemøte i regi av kommunen som skal arrangeres i april. Der vil
kommuneplan ang. hus, -naust og industritomter stå på dagsorden. Hvis vi skal få folk til å flytte hit må
det være ledige tomter på kommunens reguleringsplan.
7. ”Goder” for verv i styret?
Det var stemning hos dei frammøtte på årsmøtet for å gi dei som sit i bygdelagstyret visse goder, slik
som det å få nytte/låne huset gratis til private arrangement for eksempel. Unntak er arrangement der ein
tek inntekter.
8. Val
Ledar og to styremedlemmar var på val.
Jørn inge Løvik blei foreslått som leder for neste periode også. Valgt.
Valkommite for 2014 bestod av Trine Villa og Bjørn-Vegard Løvik. Dei la fram forslag om nye
styremedlemmar; Trine Villa og Wenche Ø Sætre. Disse blei valgt inn.
Styret består av følgande:
Jørn Inge Løvik (1 år)
John Trygve Villa (1 år)
Anna Dale (1 år)
Wenche Sætre (2 år)
Trine Villa (2 år)
Ny valgkommite for 2015 blir Bjørn-Vegard Løvik og Tove Beate Øvstegård
Revisorene Arnfinn Lange og Jørn Sætre tok gjenvalg

Referent:
Anna Dale
28.02.14
Protokollering: Wenche Ø. Sætre og Trine Villa

