
Styremøte LGU mandag 13.12 kl 18 på Zoom 

 

Til stede: Lene, Pernille, Trine, Helge, Ivar og Trygve 

 

Lene kommenterer noen punkter fra sist referat: 

Tormod fortsetter som økonomiansvarlig, men trenger nytt dataprogram. Vi hjelper han med dette. 

Vi kjøper inn en ekstra hjertestarter. Pernille har mottatt nytt batteri til den gamle. Hun kontakter 

Sven Erik for skifte av batteri. 

Vi ga en bårebukett til begravelsen etter Strein Egil. 

Ny representant i kanastiftelsen. Lene ringer Hege med det første. Oppdaterer styret fortløpende. 

Julemarkedet: Gikk greit. Spørsmål om bod-folkene har betalt? Mye folk og trivelig arrangement. Ikke 

mye å hente økonomisk for LGU. 16 boder inkludert LGU.  

Julegrantenning. Fungerte bra. Veldig fint tre i år! 

Ljørdalsdaga. Silje og Anne sitter i hovedkomite. Det må skaffes to eller flere representanter til i 

hovedkomiteen. De kaller inn til nytt møte. Hovedkomiteen ansvarsområde er program. Litt 

nedskalering av arrangementer. Noen har allerede meldt seg i forhold til å sitte i komiteer. Vi trenger 

gjerne en fra LGU i hovedkomiteen. Anne og Silje har ikke kommet videre . Finne dato for nytt møte i 

januar. Alle i LGU stiller på møter når hovedkomiteen kaller inn. Pernille fremhever effektivitet som 

en av fordelene med å ha en liten hovedkomite. 

Sakliste: 

 

Sak 1- pengegaver og komiteer 

35 000 fra gjensidighetsstiftelsen til LGU-ung. Lene og Line har planer om å finne på et eller annet i 

romjula med LGU –ung, dersom mulig med tanke på corona. 140 000 i overskudd fra 

Ljørdalsdaga inkl støttemidler. Tormod  foreslår at festen deles på alle og ikke bare til LGU. Dette 

for å gjøre fordelingen lettere å håndtere.  Vi synes LGU tar pengene, da noe annet strider mot 

vedtektene.  For mer vedr pengestøtte, se forrige referat. Vi har fått 20 000 til badeplassen. Skal 

vi lage en egen komite for i hva vi skal gjøre der?Hva med å få LGU ung inn i prosjektet? Vi  

tenker videre på dette, og oppretter en komite etter hvert. 

 

Sak 2- Gave etter Stein Egils bortgang 

 

 Pernille har mottatt konvolutt fra Jorun. Det kom inn kr 5200,- pluss 750,- på vipps. Jorun ønsker at 

pengene skal brukes til å gjøre det pent på krysset. Lene ordner med en takk til Jorunn. LGU setter 

også av 1000 kr til denne gaven. Møte i sentrumsgruppa 10.januar. De som kan fra styret stiller. Etter 

dette vet vi litt mer om videre søknadsprosesser etc. Når rammene er klare kan vi invitere til et større 

møte med andre interessenter, eks velforeningen. 



 

Sak 3 Kirken 

 

 Ivar har fått henvendelse fra Anne Nylund i forhold til at Jorunn valgte å flytte begravelsen etter 

Stein Egil til Lund. Dette er andre gang på relativt kort tid at pårørende fra Ljøradalføret har valgt å 

flytte begravelser ut av kirkerommet. Hva kan LGU gjøre i forhold til dette? Vi beslutter å forsøke å 

hente inn mer informasjon rundt saken, og eventuelt sende et skriv til kirkekontoret. Ivar tar denne 

saken videre, og kontakter aktuelle parter. 

 

Sak 4 Jule/ nyttårstreff 

 

 Skal vi treffes en gang på nyåret for et lite julebord?  Stemning for at vi forsøker å gjennomføre dette 

litt ut på nyåret avhengig av coronasetriksjoner. 

 

Eventuelt: 

 

Helge informerer om at en liten bærbar høyttaler er ødelagt. Vidar lurer også på om vi skal kjøpe inn 

en høyttaler til. Stemning i styret for dette. 

Helge ordner med overføring av en del kontanter til banken. 

Trygve forteller at Hildegunn gjerne vil overta hestesledene etter Theodor Rustad. 

 

Nytt møte:  tirsdag 11. januar  kl 18 på Lund. Ljørdalsdagamøte kl 19. 

 

 

Møtet slutt 19.25 

Ref:Trygve 

 


