
Styremøte LGU 11.1.22 på Lund kl 18.00 

 

 

Til stede: Lene, Pernille, Helge, Trygve. Ivar og Trine på link. 

 

Sak 1: Møte med fylkeskommunen: 

Møte med Fylkeskommunen ble utsatt. Nytt forsøk mandag 17.1 

 

Sak 2: Oppsummering etter forrige møte. 

Bente Langhol opplyser at hun bruker LGU som oppdragsgiver i forbindelse med skispor fra Flodbrua 

til Linnes og vestlia. 

Hjertestarter er kjøpt inn til kostnad av kr 15000,-. 

Ny representant i kanalstiftelsen blir Lene Bergersen. 

Trine kontakter Per Gjermund om å ta ned julegrana på krysset. 

Kirken: Ivar kontaktet Jorunn og Gry. Jorunn la vekt på at hun hadde hatt et fint møte med presten. 

Problemet var i stor grad fellesrådet, i forhold til lysestaker. Ivar har også vært i kontakt med Jølstad. 

Jølstad beklager at de ikke klarer å oppfylle ønsker til pårørende. De har en rekke eksempler på 

dette. Jorunn mener at LGU ikke må bli part i en konflikt. Det er satt opp et møte med pårørende 

mandag kl 11, med pressen til stede. Ivar kan stille opp på møtet enten fysisk eller digitalt. Møte med 

Gry avdekket en del forhold/hendelser,som må ansees som grove, i forbindelse med begravelser. 

Helge enig i at vi ikke bør ta parti, og påpeker at det gjøres feil hos begge sider. Må passe på at vi er 

upartiske.  Enighet i styret om at LGU ikke tar parti i saken, men at vi bør på en eller annen måte 

uttrykke en bekymring for at begravelser flyttes ut av kirkerommet. Hvordan mener fellesrådet saken 

kan løses? LGU sitt mål at folk i Ljørdalen kan bruke kirken til begravelser der egne ønsker kan 

fremmes. Ivar formulerer et kort skriv til fellesrådet, som sendes før møtet med pressen. Sender det 

til oss i chatten. 

Jule og nyttårstreff: Venter til etter den 14.1 og nye restriksjoner. 

Helge levert høyttaler til rep. Ikke fått denne tilbake. Skal vi kjøpe ny? Prisen har økt. Ny type koster 

2699,-. Enighet om at Helge bestiller denne. 

 

Eventuelt: 

Helge: Hvorfor er vi ikke med i grasrotandelen? Skyldes trolig at man ikke vil konkurrere med andre 

foreninger om pengene. Styret mener dette er et fornuftig standpunkt. 

Trygve har hatt møte med Vidar for å planlegge sommerens aktivitet i forbindelse med stiprosjektet. 

Støa/Storbekken og Skåret/Linnes tar egen runde med planlegging. I ljørdalsgrenda satser vi på 

merking av tre nye stier, hvorav 2 går inn i nasjonalparken. Trygve kontakter nasjonalparkstyret vedr 

dette.  



Skilt: Skal vi finansiere nye «Velkommen til Ljørdalen» skilt gjennom stiprosjektet? Trygve tar en prat 

med Vidar om dette. Stiprosjektet har også uttrykt ønske om at LGU setter opp infotavler langs 

dalføret. Trygve kontakter Bjørn Støa for mer presisering rundt dette. 

 

Møtet avsluttet 18.50. 

Ref:Trygve 

 

 

 

 

 

 

 

 


