
INNSPILL TIL BEHANDLING PÅ VVNF ÅRSMØTE 2021 

 

1. På grunnlag av mange kommentarer/innspill om ev. riving av eksisterende "kjøkken" m.m. 

legges følgende forslag frem til behandling i medlemsmøte 2021 (I tillegg til kommentarer i 

forhold til badstu-prosjektet.) 
 

Dersom noe av de faste installasjonene skal rives, endres eller bygges på ny etc. 

Som for eksempel kjøkken, ny bebyggelse eller tilsvarende større installasjoner. 
 

Så må følgende foregå: 
 

a. Det må sendes inn et forslag til styret for behandlig (ev. utarbeides av styret) 

b. Hvis det er noe som styret velger å gå for; Så må det utarbeides tegninger, planer og 

budsjett. 

c. Det som er utarbeidet iht. pkt. 2 må forelegges medlemmene ved epostutsendelse, møte 

eller annen kommunikasjon til høring. Styret må da vurdere innkomne kommentarer, hvis det 

er store motforestillinger som kommer inn må det stemmes om godkjennelse av forslaget. 

Ved min. 50% aksept fra medlemmene kan styret gå videre. 

d. Deretter må det søkes kommunen om tillatelse før noe fysisk/økonomisk belastende foretas. 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Det ser ikke ut som om dagens program duger til vår hjemmeside. 

Det forslås at det fjernes og annen løsning finnes/lages. 

Det er kommet informasjon om flere som kunne tenke seg å være vakt men som ikke inn/fant 

ut av hvordan man kunne melde seg på.  

Påstanden etter forespørsel til de som har kjennskap til slike program er at dette programmet 

ikke egner seg til våre behov. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Det ønskes at VVNF skal holde såpe til håndvask, plassert ved vaskekranen ved toalettene. 

Dette er nå tatt opp av flere i flere omganger og det ønskes en avgjørelse på møte. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Innkjøp av nye parasoller til grillplassen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Det ønskes at det i fremtiden sjekkes om ting/utstyr m.m. kan repareres/brukes før det 

kasseres. Medlemmer er villige til å reparere ting/utstyr på dugnad. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

På vegne av et antall medlemmer som har bedt meg om å føre dette i pennen for behandling 

på årsmøtet. 

 

Roppestad 03.08.2021 

Johnny Skøld 

 



 

 

 


