
Styremøte i Silda Velforening
Dato: 13 april 2010
Tilstede: Kenneth Svoren, Sølvi Silden, Liv Silden, Hildegunn Fure Osmundsvåg og Monica 
Silden Christensen
Frafall: Inger Silden

• Styret har konstituert seg selv. Sølvi Silden blir styrets formann. Ingen nestleder ble 
valgt, vi drar lasset sammen. Ellers som før. Til høsten blir vara medlem Paul Sundnes 
mer tilgjengelig og har sagt seg villig til å hjelpe med både nett siden og ruter.

• Kenneth har handlet redskaper. Redskapene er merket med Silda Velforening. Vi lager 
en liste over hvilke redskaper som lånes ut. Listen henges i skuret sammen med 
redskapene.

• Nettsida: Robert Våge har fått minnepenn av Hildegunn. Har sagt seg villig til å være 
kontakt person for mail adressen til Silda Velforening med kopi til Hildegunn og 
Monica. Vi må pushe på Robert ganske hardt nå til og begynne med slik at vi kan få ut 
nødvendig informasjon om ruter, aktiviteter osv i mai og sommeren. Så kan vi heller 
arbeide mer om hvordan siden skal se ut utover høsten. Styret er enig om at Robert 
Våge skal få en engangssum pålydende NOK 3000,- for arbeidet.

• Styret arbeider videre med aktører for å kjøre ekstra ruter i vår/sommer. Kenneth har 
dialog med Klosterbåten og følger opp dette. Vi må også høre med ”Øyglimt” om de 
kjører en ekstra handlerute i uken i juli måned. Følgende kveldsruter må en skaffe båt 
til:

a) Onsdag 12 mai
b) Fredag 21 mai
c) Fredag 18 juni
d) Fredag 27 august (med forbehold om Sildakurnafestivalen blir)

• Monica lager aktivitetskalender og henger opp i skuret på Silda. Følgende skjer:
a) Dugnad på stien søndag 23 mai, oppmøte på kaia kl 14:00
b) St. Hans feiring på Skjærbuda onsdag 23 juni.
c) Grillfest på skoleplassen lørdag 17 juli. Oppmøte kl 14:00. 

Velforeningen holder grillkull til festen 17 juli samt premie til 
hesteskokasting.

d) Rebusløp torsdag 22 juli. Oppmøte på Skjærbuda kl. 17:00. 
e) Sildakrunafestival lørdag 28 august (dato kan bli endret)

• Vi må se hvor mye penger det går det helikopterlandingsplass på kaia. Hvis penger til 
overs så går vi inn og støtter innkjøp av hjertestarter. Evnt. Se om vi kan starte en 
kronerulling, avklar med Jarle om vi kan ha ei børse stående på Skjærbuda.

• I uke 28 og 29 kommer det flisekutter fra Asvo. Timepris for leie blir NOK 300,-. 
Monica ordner liste over tider som folk kan sette seg på. Sølvi blir kontakt person.

Referent: Monica Silden Christensen


