
Referat styremøte LGU 15.8.21  

Hos Lene kl 14.00 

 

 

Oppfølging etter forrige møte: 

Hjertestarterkurs. Vi kan starte opp med dette nå, da det er lov med 15 personer samlet. Lene 

kontakter instruktør samt Svenne for avtale om dato. De som står på lista over folk med 

hjertestarterkurs blir kontaktet, og spurt om de fortsatt vil stå på lista. Lene ordner dette. 

Lydanlegg ikke noe nytt. 

Piggtråd: Er kommet inn en god del piggtråd til oppsamlingsplassen ved verkstedet. Vi satser på en 

liten dugnad lørdag 21.8 for å ta ned gjerdet mellom verkstedet og Else Sigstad. Ivar legger inn 

oppfordring på Facebook om å bli med på dugnad, samt kontakter grunneier. 

Hjemmeside: Lene og Ivar har hatt møte, og sendt ut forespørsel om bidrag fra enkeltpersoner og 

foreninger. Vi trenger mer fra næringslivet. Pernille tok opp det med nettbutikk. Hvordan skal vi 

organisere dette i forhold til logistikk og salg? Enighet om at vi avvikler nettbutikken, og heller hører 

med Kulør om vi kan ha salget derfra. Vi kan heller bruke nettsiden til info og bilder av produkter. Ivar 

tar saken. 

Krysset: Lene har hatt egen befaring. Kan flytte både bussbua og opplagstavla til andre siden av 

veien. Benker og bord. Forslag om å bruke steiner på samme måte som ved Hjørnet cafe, for å skille 

plassen fra Hollavegen. Viktig å tenke på hvordan snørydding skal løses. Ivar ønsker å ha en 

plantegning klar i midten av september. 

Gress på Vardhøbekken rasteplass. Bente Langhol tror det er kommunen som har ansvaret. 

LGU må flytte søppelkasser ved Bråtafallet og Linnes. Trine tar seg av saken. 

 

Sakliste: 

Sentrumsplanen. Har vi innspill her? Alle ser på link Lene har sendt ut. Deretter sender vi eventuelt 

inn felles innspill til planen. 

Line Opseth ønsker å leie telt av oss. Hvor mye skal vi ta i leie? Enighet om at vi tar 500,- for leie av de 

store teltene og 200,- for leie av de små. Leie av benker og bord kr 500,-. Leieperiode tre dager. 

Roger ønsker ikke lenger å ha kjelkene til Theodor Rustad lagret hos seg. Hva gjør vi med disse? Vil 

Trysil –Engerdal museum ha dem? Trygve tar denne saken videre. 



Søknad om frivilligmidler  med frist 15. september. Trenger ikke være store eller avanserte tiltak. 

Forslag om å søke midler til hjertestarterkurs, sette opp scenlys på Lund eller hørselscafe på Lund. 

Lene ser nærmere på dette. 

Oppstart av LGU-ung. Oppstartsmøte fredag 3. september kl 18. Lene stiller på møtet pluss andre 

som kan. Pizza og brus fra Fulufjellet.  

Ljørdalsdaga. Vi kaller inn lag og foreninger til et evalueringsmøte etter årets dager, og begynner 

jobben med neste års Ljørdalsdager. 

Eventuelt: 

Steinmuren ved kanalen trenger vedlikehold. Anne Nylund ønsker en avklaring på ansvarsforholdet i 

denne saken. Det er mange instanser som er inne i forbindelse med kanalen, og litt uklart hvem som 

egentlig har ansvar. Lene forfatter et brev, for å forsøke å få klarhet i dette. 

Trine og Helge ser videre på kasserer saken. 

Vi utsetter guidet tur med Fregn turlag da det er mye annet som skal gjøres i helgene fremover. 

Neste møte: 19. september kl 14. 

 

Møtet slutt kl 15.30 

Ref: Trygve 

 

 


