Referat årsmøte Reinli grendeutvalg 2011.
17 stykker møtte på årsmøtet.
Erland Fremgård ønsker velkommen.
Erland blir valgt til ordstyrer og Inger Råheim blir valgt til sekretær.
Ragnhild leser årsmeldingen,se vedlegg.
Kommentarer til årsmeldingen:
Spørsmål om kva gatelysene stopper på,og lengden på lysa.
Det er stopp pga for lite midler,og lysene er planlagt fra Reinsvoll til Høve til
kveaverkstedet.
Oppfordre folk til å bruke Reinli.no. Det har vært nesten 6000 besøkende på siden siden
oppstarten,det er KJEMPEBRA
Men viktig med fortsatt innspill fra brukere.
Tavla på Bagn mangler fortsatt lys,og platene er ikkje fin lenger.
De gamle treplatene vart etterlyst,med spørsmål om de er bedre å bruke enn blikkplater.
Ingen konklusjon vart tatt.
Beholdningen på kontoene vart lest opp.
Valg:
I valgkomiteen vart Ann-Kristin Hermundspass skifta ut med Synnøve Sandvik
Styret i grendeutvalget sitter ett år til.
Ragnhild Kvale vart valgt som formann
Magne Hokstad vart valgt til revisor.
Årsmøtet vil ha ett fullstendig regnskap som er revidert til neste år,og de vil ha en oversikt levert til
valgkomiteen med hvem som er på valg,innstillinger og eventuellt gjenvalg.Årsmøtet godkjente
årsmeldingen med denne forutsetningen.
Eventuellt.
Bagn il skal i samarbeid med Sør-Aurdal kommune ansette en i 70 % stilling til bla.a. åjobbe med
småsamfunnprosjekt. Der må Reinli og passe på å vise seg fram,blir spennende å sjå kva det blir
etterhvert.
Engasjere bygda.
Hva kan vi gjøre for å engasjere bygdefolket,hvordan kan vi samlest som en bygd,hvordan få
ungdommen til å ville komme tilbake.
Hva kan vi bli gode på og hva kan vi bli best på!
Mange spørsmål og kommentarer til dette,hvordan få en levende bygd.
Noen forslag: Lage akedag i Stavedalen for alle
Starte St.Hans feiring igjen
Kaffekvelder.
Reinlidag

Skal vi lage en spørreundersøkelse om hva folk tenker om dette,forslag de kanskje har.
Reinli vel.
Det vart hengt opp plakater om noen ville være med å starte Reinli Vel. Det var ingen
tilbakemeldinger på dette,så den tanken er lagt død så lenge
Arrangementsgruppa.
Arrangemangsgruppa har bestått av Eivind Fremgård fra soknerådet,Solveig Ottosen fra Reinligatn,
Kari Kollsgård som ivrig reinling og Ragnhild Kvale fra grendeutvalget.
Denne gruppa arrangerte 17 mai og juletrefest. Denne gruppa skal byttes ut kvart år,enten med to
eller fleir,men poenget er at den skal rullere blant bygdefolket. For nå er det bygda som må
arrangere slikt sjølv.
Skal det være to juletretester,noen voksne/eldre synest det er masse støy når det blir mange barn
som flyg og roper.
Rune etterlyser på Reinli.no om noen vil være med.
Overskuddet etter 17 mai var på 6500kr ,mens juletrefesten hadde ett underskudd på 2-300 kroner.
Hva skal vi bruke overskuddet til?
Foreslått å bruke pengene til å reparere fanen eller kjøpe ny. Fanen er veldig dårlig og egentlig ikkje
meir å reparere på. Underøke om deler av fanen kan brukes og bestille resten nytt.
Men siden arragemangskomiteen har bestått av folk fra flere organisasjoner,kan ikkje
grendeutvalget bestemme dette aleine.
Vi sender vårt forslag til de andre organisasjonene og avventer deres svar.
Det må også avklarest hvordan penger skal håndteres,i forhold til både vekslepenger og innskudd
og regninger som skal betales og for å ha de rette fullmakter i banken.
Det vart forestlått å bruke grendeutvalg sin kasserer,som allerede har nødvendige fullmakter. Da
trenger kasserer kun beskjed fra arragemangsgruppa når og hvor mye.
Vegen Reinli Bang.
Oddvar Fremgård orienterte om dette.
Fleire fra Reinli har vært på møte/idedugnad med statens vegvesen for å få informasjon om den
planlagte nye E16.
Den nye tunnelen som kommer har kjempestort behov for å bli kvitt overskuddsmasse,så da fikk
reinlingen beskjed om at einaste mulighet for å få fortgang i å utbedre vegen Reinli-Bagn var å
bruke mest mulig masse. Så de som var på møtet tegna og foreslo løsninger til veg.
Se tidligere referat på Reinli.no for detaljer på den planlagte vegen.
Så akkurat nå blir vegen til Reinli jobba med, sammen med den nye E16. Når forprosjektet er
vedtatt,skal være ferdig i mai 2012,blir det neste å jobbe med grunneiertillatelser. Går alt etter

planen begynner de å jobbe med vegen i 2014.
Reinli samfunnssal.
Spørsmål om det er styrer i barnehagen som skal ha nøkkelen.Kan være tungvint.Men siden det er
ett kommnalt hus og noen må jo og ha oversikt når huset er ledig så vart det enighet om at nøkkelen
fortsatt skal være der. Må passe på å henvende seg til styrer i litt god tid så er det ikke noe problem.
Skal også undersøkeom hvem som skal betale for vask,eventuellt søke kommunen om de dekker
denne kostnaden .Undersøke hvordan de gjør det andre plasser,for.eks på Leirskogen.
Utvide styret med en.
I vedtektene til grendeutvalg står det at det skal være 5 medlemmer. Dersom vi skal endre dette fast
må vi endre vedtektene så det må vi eventuellt gjøre til neste årsmøte.
Styret vil gjerne ha med seg redaktøren i styret,vi synest han er ett naturlig medlem.
Vi fikk ta han med i styret,og han har både møte og stemmerett. Dersom det blir stemmelikhet,har
formannen dobbeltstemme.
Ref.
Inger Råheim

