
 

Styremøte LGU søndag 19.9.21 kl 14 hos Lene 

 

 

Gjennomgang av referat fra sist møte: 

Hjertestarterkurs  3.november. Det er 15 stk påmeldt. Kristian Moberg har tatt kurset før, og står på 

lista. Det er fire personer på venteliste til senere kurs. 

Lydanlegg: Det er kjøpt inn stativ til utleieskjemaer. Helge monterer disse til uka. Vi må tenke videre 

rundt prislister. Helge tar med komplett liste over utstyr til neste møte. Eventuelt sender han på mail. 

Piggtråd: Prosjektet har vært en suksess. Alt er samlet i containere ved verkstedet. Containerne blir 

hentet neste fredag. Prosjektet bør videreføres neste år. 

Hjemmeside: Her begynner vi å få inn ganske mye. Fortsatt en del som mangler fra lag og foreninger. 

Entreprenører bør ha en egen fane, for å gjøre det mer ryddig. Bør ha med noe om LGU-ung og 

gjerdeprosjektet. 

Krysset: Ivar har laget en kartskisse. På skissen er buss-skur og plakatsøyle flyttet til vestsiden av 

vegen. Naturstein som skille mot hollavegen. Bord og benker, som kan flyttes. Gress og heller av 

trysilsandstein. Spørsmål om hvordan gress og heller vil funke i forhold til snørydding? Lene snakker 

med brøyter rundt dette temaet. 

Søppelkasser ved Linnes og Bråtafallet: Trygve overtar oppgaven etter Trine. Setter dem ved Lund. 

Hestesleder hos Roger: Glomdalsmuseet kan være interessert i disse, men ønsker å se hvilken stand 

de er i. Trygve tar bilder og sender mail til museet. 

Samfunnsdelen av kommuneplanen: Lene og Helge har laget et dokument i forhold til høring. Sendes 

mandag 20.9. 

Søknad om frivilligmidler: Lene har sendt søknad vedrørende hørselscafe, LGU-ung ( 15000,-), 

eventyrskogen (10000,-), og hjertstarterkurs. Når det gjelder eventyrskogen tar Trygve ned brua 

samtidig med at hoppbakken skal ned. Ser på hva vi trenger av materialer. 

LGU-ung oppstartmøte: Dette gikk veldig bra. 9 unger møtte opp, med masse ideer. Line Opseth vil 

gjerne være med på prosjektet. Vi gjør noe innkjøp etter ønsker fra unga. Lene har søkt om midler i 

forhold til badeplassen ved Litlfossvika. Grunneier er her orientert. 

Evalueringsmøte etter Ljørdalsdaga: Folk var fornøyd med gjennomføringen. Greit med 2 dager. 

Fornøyd med maten, men savnet et vegetartilbud. Lene kaller inn til oppstartsmøte for neste år s 

dager. Dette blir onsdag 10. november kl 18.30. LGU  møter kl 18.00. 

Saken om muren ved Støa kanal er nå i orden. 

 



Sakliste 

1.Tv aksjonen 

Det er tv-aksjon 24.oktober. Lene tar kontakt med Solveig for å høre hvordan opplegget har pleid å 

være, og hvilket ansvar LGU har her. 

2.Julemarked . 

Det pleier å være julemarked og julegrantenning i forbindelse med 1.advent helga. LGU har ansvaret 

for markedet og julegrantenninga, mens Musikkforeninga har ansvar for julekonsert etter 

julegrantenninga. Litt usikkerhet rundt hvordan dette er gjort før. Er markedet inne eller ute, og er 

arrangementene delt på 2 dager? 

3.Nasjonalparken. Hva skal LGU engasjere seg i her? 

Ansvaret her ligger hos nasjonalparkstyret. Statskog har ansvaret for Storbekkåsen. LGU har hatt 

ansvaret for Bråtafallet. Bør dette ligge hos nasjonalparken når det kommer en portal der? Lene spør 

Elisabeth rundt dette. 

4.Hvem rydder Litifossbrua i vinter? 

Helge har kontaktet Hans Martin hos kommunen. Han og Trine har hatt det som ekstrainntekt i privat 

regi de siste åra. Det har sånn sett vært utenfor LGU sin regi. 

5. Rydding i Leetengslåven og på klubbhuset.  

Lene rydder på klubbhuset. Ivar og Trygve rydder ut av Leetengslåven. Kontakter Vidar og Tove/John 

i forbindelse med ting vi er usikre på om skal kastes. 

Eventuelt: 

Trine kom over en link på LGU under trysil.no. Denne trenger en oppgradering. Vi bør legge inn 

nettsiden vår, samt en maillink. Ivar ordner dette. 

Kulør har blitt turistinfo. Bør vi ha en link der? Pernille ordner med det vi har i forhold til det gamle 

nettsalget, og overfører det til Kulør. 

Neste møte mandag 18. oktober kl 18.00 

 

Møtet slutt 16.00 

Trygve ref. 

 

 


