Daugstad 20.02.08

Årsmelding Daugstad Vel - 2007
På oppfordring fra DV, vedtok Vestnes Formannsskap på slutten av februar å halvere
prisen på de ledige tomtene på Sætre. Dessverre ser det ikke ut til at det hjalp.
Vågstranda IL fikk såvidt kjørt opp skiløyper over Lågfjellet, og det ser ikke så lyst ut for
gode skiløyper i år heller.
19 april arrangerte DV en ”halvstordag”/sykkeldag , til inntekt for ballbinge i bygda. Fikk da
inn kr. 8.000,- til prosjektet. Veldig bra oppmøte, og veldig god mat laget av kokkene Odd
Kåre Villa, Jarle, Gunn Karin Løvik og Hanne Hoem. Det var til slutt musikalske innslag ved
Werner Barth, Inga Villa og Daugstad toradergruppe - veldig bra.
Vestnes Formannsskap etterga i midten av mai restbeløpet på kr 53.000,- etter
gatelysprosjektet langs europaveien. Dette fordi prosjektet ble dyrere enn planlagt pga. nye
krav fra Statens Vegvesen, og at DV allerede har betalt en forholdsvis stor andel av
prosjektet.
I slutten av mai, startet DV og DUL med felles styremøter, der man ganske fort sporet inn på
ideer om ett gjennomgående styre – og aller helst et nytt lag som drifter begge lagene. Det ble
så gjort et større arbeid med å lage til nye mønstervedtekter for et nytt lag med utgangspunkt i
Gildeheim. Sammen, søkte vi også om midler fra Gjensidige til oppgradering av Gildeheim,
og i november fikk man utdelt kr.50.000,- til dette.
Helt i slutten av mai, fikk vi vite at vi kom med i spillemiddeltildelingen for
ballbingeprosjektet. Dette ble dermed det STORE prosjektet i fjor. Store deler av Juni og juli
ble brukt til planlegging og utvelgelse av en leverandør. Selve jobben med rydding av skog og
utgraving av ”tomta” ble gjort i slutten av august, og da startet det elendige veret som fulgte
prosjektet hele veien til den ble åpnet 2. november. Hele bygda stilte velvillig opp – Faktisk
var det 77 voksne personer og 20 barn som deltok og bidro sterkt til at dette prosjektet ble
vellykket. Lokale bedrifter stilte også med utstyr, tjenester og andre midler. Utrolig flott ☺
DV stod for Daugstad sitt bidrag til TV-innsamlingsaksjonen – Sammen for barn – Det ble
samlet inn 9.755,- kroner.
DV har i lengre tid vært engasjert med å få på plass en gangvei på Helset, men for andre gang
vil nå arkeologene grave etter arkeologiske spor.
Badeflåten ble satt ut, og fundamentene ble fornyet. Dessverre ble sommeren 2007 en dårlig
bade sommer.
Nettsidene blir stadig oppdatert, og en ny og enklere kalender ble innført i 2007. Det
oppfordres herved om at alle legger inn de aktivitetene man mener kan være av interresse for
en Daugstading.

www.daugstad.org

Det har ikke blitt jobbet noe med fjellmerking i løpet av 2007, utenom at noen enkeltpersoner
har ryddet stiene noe. Vi håper alle vil ta med seg en grensaks når de er på fjelltur, og sneier
av noen grener.
I midten av desember arrangeret DV skøyte/byttedag. Dessverre med noe mindre oppmøte
enn ved de forrige skøyte/byttedagene.
DV kom med utgave 12 av ”Lys & Varme” på nyttårsaften, og vi tror bygdefolket setter pris
på dette.
Det ble avholdt 6 styremøter sammen med DUL i 2007, 2 styremøter i DV, samt flere
prosjektmøter.
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