
REFERAT
Styremøte i Silda Velforening 29/4-2007
Sted : Skjærbuda
Tid: Kl.1700 
Tilstede: Helge, Einar Rune, Kenneth, Liv W, Hermann og Eva  

Annelin hadde meldt forfall

Forrige referat ble gjennomgått

SAKER:

1. Konstituering
Da dette er første styremøtet etter årsmøtet har styret konstituert seg som følger:
Leder: Helge Silden
Nestleder: Sølvi Silden
Kasserer: Liv W. Silden
Sekretær: Einar Rune Sætren 
Styremedlem: Annelin Fure
Styremedlem: Kenneth Svoren

Varamedlemmer er Hermann Silden og Eva Silden

2. Dugnad 26/5
Primært er det veien på Holmen som skal gruses. Dersom det kommer nok folk, vil vi ta sikte på å gruse veien 
forbi Muren også. Helge avklarer med Freddy og Jon Arne Silden at sistnevnte er greitt.
Andre arbeidsoppgaver, hvis nok folk, er å lage plass til gressklipperen i ciontaineren, samt slå og stelle 
fellesarealene.
Einar Rune lager en instruksjon som lamineres og henges opp på containeren vedr. klipperen. Eva oppgis som 
kontaktperson dersom noen lurer på noe i den sammenheng.

3. Jonsokbål.
Einar Rune henger opp plakat og setter inn på nettet at det blir bål på Holmen. De som har noe å bidra med 
kan enten levere det på Holmen, eller gi beskjed til Helge Silden, så blir det hentet med traktor.

4. Sildadagar
Silda Gjestebrygge sørger for grillmat og underholdning. Velforeninga har ansvaret for aktiviteter for unge og 
eldre. Åge Silden blir sjef for aktivitetene. Han skaffer seg nødvendig hjelp.

5. Kaptein Sabeltann arrangementet 
Kenneth er arr. Sjef.  Ordner selv med nødvendig hjelp.

6. Rebusløpet
Liv W Silden sørger for å få tak i en som blir arrangementsansvarlig.

7. Ekstrarutene
Det var kommet inn noen få innspill og spørsmål fra medlemmene.
Styret bestemte seg for å følge framlagt forslag, bortsett fra at ruta kl. 19 søndag 10/9 flyttes til kl. 19 søndag 
15/7. Einar Rune bestiller rutene med Øyglimt.

8. Vågsøy Kommune
Helge og Einar Rune skriver et takkebrev til Vågsøy Kommune for at de foretok nødvendig velikehold på 
veiene og på Navlen.  Samtidig spør vi om muligheten for å komme inn på prioriteringslista for asfalt. Deler 
av veien har eet svært dårlig dekke.



9. Ole Sætren 
Eva/Liv kjøper en blomst/oppsats til Ole og takker for den fantastiske innsatsen han gjør og har gjort på 
fellesanleggene på Silda.

Ref. 
Einar Rune Sætren


