
REFERAT FRA ÅRSMøTET FOR 2019 I ULLERN GRENDELAG 26.05.2020

Tilstede: Velaug Herud, Marit Gulbrandsen, Trond Ellefsrud, Per Håkon Sydtangen, Lars Gj.

Rolstad, Svenn Breiby, Hege Rund6n, Petter Rund6n

1) lnnkalling til årsmøtet: Godkjent

2) Valg av møteleder: Velaug Herud, valg av sekretær: Hege Rund6n, valg av 2 repr. til å

undertegne protokollen: Trond Ellefsrud og Per H. Sydtangen

3) Årsmelding: opptest og godkjent

4) Regnskap og budsjett: ble gjennomgått og funnet i orden. Årsmøtet ønsket at søknad om
tiltaksmidler, kr 65.700,- skulle tas med i budsjettet.

5) Valg til styret i 2O2O:

Leder Velaug Herud

Nestleder Atle Snapa for Fjelltun lL

Styremedlem Svenn Breiby for Ullern samfunnshus

Styremedlem Per Håkon Sydtangen for Rusken 4H

Styremedlem Trond Elleftrud for Ullern ungdomslag

Styremedlem Helene Ullerlien for Sanitetsforeningen, avd. Ullern

Styremedlem Kenneth Heimdal for Ullern boligfelts velforening

Revisor: Heidi Spigseth Mengkrok

Representanter som deltar for grendelaget i Sør-Odal grenderåd: Velaug Herud og Svenn

Breiby

6) lnnkomne saker: Leder hadde forslag på å lage en arrangementskomit6 under
grendelaget. Denne skaljobbe med å få til arrangementer i grenda på tvers av alle lag og

foreninger. ln ntektene går ti lbake til lageneforen ingen e.

Hege Rund6n ønsker å være med i denne gruppa og fikk samme kveld med Hanne Klith og

Heidi S. Mengkrok. Velaug Herud blir med som representant for grendelaget.

Årsmøtepapirene blir lagt ut på grendelagets hjemmeside: www.ullerngrendelag.no.

Etter årsmØtet ble det stilt spørsmål om det er mulig å få trykket opp turkart for
Vardeliområdet på papir. Velaug undersøker dette.
Lars Gj. Rolstad ønsket at det ble tatt opp med kommunen hvor eiendomsgrenser mellom
skole/samfunnshus kan settes med tanke på evt. skianlegg til idrettslaget og parkering.

Trond tar dette opp rned ordfører.
Grendelaget stilte også en forespørseltil Rusken 4H om muligheten for å Iage en natursti i

fra parkeringen i Bliksterlia og opp tilgapahuken i Langdalen. Dette kan motivere
gå denne turen. Per Håkon spør noen av medlemmene orn dette. _.y'

Hege Runddn

/referent Trond EllefsrudPer Håkon Sydtangen


