
REFERAT
Styremøte i Silda Velforening 15/12-2006

Sted : Hos Helge på Silda
Tid: Kl.1900 – 2100
Tilstede: Helge, Einar Rune, Kenneth, Sølvi, Eva og Liv Nedreberg Silden.  

Annelin Fure og Liv Wik Silden hadde meldt forfall

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte

a) Container på kaia er ikke klargjort for lagring av gressklipper og redskap. Eva følger opp.
b) Fredagsruter tas opp på årsmøtet i påska. Det har vært veldig lite belegg på de ordinære fredagskveld-

rutene, men i forbindelse med spesielle anledninger er båten full og vel så det. Styret bør foreslå at 
fredagsrutene kun begrenses til spesielle anledninger og høytider. Det bør vurderes flere midtruter i 
juli, spesiellt på fredagene.

2. After-Ski eller vinterfest
Festen arrangeres 10.februar, og årets tema blir ”Fiskarfest” anno ett eller annet år.
Jacob Hals er booket den aktuelle datoen og han tar kr. 3.000.- for jobben. Dette er rimelig.
Åretes komite består av Einar Rune (leder), Eva Silden, Liv Nedreberg Silden og Rolf Frøysa. Invitasjoner 
sendes ut tidlig i januar.

3. Feiemaskin og tett dreneringsrenne på ”Navlen”
Helge kontakter kommuna for å se om de kan ordne med dette. 
- Feiemaskina bør gå over alle veiene i vår for å renske litt i kantene.  
- Plassen nedafor ”Navlen” er i ferd med å bli ødelagt fordi elva fra ”Dalen”renner oppå asfalten istredet 

for i det nedgravde røret. Røret er tydeligvis tett.

4. Grus, pukk, sand og singel
Vi vil forsøke å få en båtlast oppunder en av kaiene. Det er om å gjøre å få mange nok Sildarar til å 
bestille. Ole Sætren blir kontaktperson. Einar Rune snakker med han og får avklart priser med mer. 
Deretter annonseres dette på nettsida.

5. Dugnad
Årets dugnad blir på stien fra Muren til Skjærbuda. Forutsatt at vi får grus/pukk, og at grunneierne er 
enig. Velforeninga betaler kostnadene. Kenneth er ansvarlig.

6. Neste møte 
På Silda Fredag den 9.februar.

Ref. 
Einar Rune Sætren


