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Årsmelding Daugstad Vel - 2005 
 
For første gang ble det den 22. februar-05 kjørt opp skiløyper over Lågfjellet med 
trakkemaskin, og den nye traseen som rundløype Brattmyra – Fellesbeitet – 
Daugstadsetra , med en avstikker til Vikesetra og Vikåsen. Veldig flotte løyper og 
veldig gode tilbakemeldinger. Dette foregår i et samarbeid mellom DV, IL 

Samhald og Vågstranda IL. 
 
Det ble i slutten av februar laget til skøyteis på fotballbana, men den varte ikke lenge. 
 
1. mai arrangerte vi sykkeldag der deltok 60 personer. Flott dag. 
 
Under 17. mai-feiringen benyttet vi anledningen til å avduke det første ”Sagn”-skiltet 
som fjellgruppa holder på med. Dessverre så var det et voldsomt til regnver akkurat da, 
så det var ikke mange som fikk det med seg. Flere skilt kommer sommeren 2006. 
 
DV fikk kr. 2000 i kulturmidler fra kommunen. 
 
Irene var veldig flink å måle etablerer hytta. 
 
Badeflåten ble satt ut 8. juli, men den ble ikke mye brukt i løpet av denne korte og kalde 
sommeren. 
 
”Lys & Varme” kom ut i en utgave i løpet av året 
 
Finansiering av gatelys i byggefeltet kom på plass, og prosjektet er allerede bestilt. 
 
Prosjektet ballbinge er satt i gang, og vi har fått tilsagn på midler fra Sparebanken Møre 
og fra Vestnes Kommune. Nå er det bare resten igjen. 
 
DV har satt igang et prosjekt sammen med kommunen og vegvesenet om en gangvei på 
Helset. Nå venter vi bare på at kommunen skal bli ferdig med planleggingen. 
 
DV har kommet med et formelt innspill til trafikktryggingsplanen som er under rullering. 
 
DV har helt frem til like før jul prøvd å få noe fornuftig ut av kommuneadministrasjonen 
om hva de tror de sparer på å legge ned skolen, og hvor lite det koster å bygge på i 
Tresfjorden – men uten hell. Daugstad ser ut til å ha gitt opp. 
 
DV avsluttet fjoråret med å lage til ny skøyteis og arrangere en skøyte-/byttedag som ble 
godt mottatt. 
 
Det ble avholdt 3 styremøter i 2005. 
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