Aktiviteter i GØV 2017
Etter et noe sent årsmøte i mai 2017, satt styret igjen med 4 medlemmer. Årsmøtet ga styret
fullmakt til å få med flere styremedlemmer. Både leder og kasserer gjennom flere år gikk av
etter årsmøtet i 2017, og vi hadde ingen ny leder eller kasserer på plass. Styret bestod da av
Kai-Olav Ryen, Anne Haug, Grethe Svennevig og Johan Sjøberg.
Nye styremedlemmer ble Karianne Holmen Kolsgård og Marianne Wais. Ada Bakken takket
ja til å bli ny kasserer, og vi kunne konstituere et nytt styre. Anne Haug ble valgt til leder. Det
var en del formelle saker som måtte ordnes og oppdateres bl.a. i Brønnøysundregisteret og
med nødvendige bankfullmakter. Av disse årsaker ble bl.a. oppfordring til å betale kontingent
for 2017 ikke sendt ut før utpå høsten. Vi tilbyr nå medlemmer å betale kontingenten med
Vipps. Antall betalende medlemmer i 2017 er imidlertid svært lav sammenlignet med 2016.
Vi la ikke med betalingsgiro, men det vil vi gjøre for kontingenten 2018, da vi antar at dette
kan hjelpe folk til å huske å betale.
Vi arrangerte grillaften i Herdalparken søndag 20. august. Det var et vellykket arrangement
med relativt bra oppslutning.

Anne og Bjørn Hagerud foretok en liten befaring i området på høsten. Bjørn la frem en del
forslag til nødvendige oppgraderinger på informasjonsskiltene våre, og dette fikk styrets bifall
og ble gjennomført etter Bjørns anvisninger. Bjørn ordnet også med juletre nede i
badeparken i tillegg til treet i Herdalparken. Styret hadde en liten dugnad før advent og hang
opp belysning i parken.
Bjørn har mye jobb med å holde i stand fontenen i parken. Han ønsker en medhjelper og
etterfølger til dette ansvaret. Styret vil ta en prat med aktuelle kandidater.
Onsdag 13. desember arrangerte vi Lucia. Det var gang rundt juletreet i parken og Lucia-tog
opp til Åmodtgården der vi serverte gløgg og pepperkaker og nissen kom på besøk. Vi fikk
inntrykk av at dette var vellykket og folk koste seg.

GØV hadde ingen servering eller dugnad i forbindelse med Liv i Leiren eller Julemarkedet.
Ettersom det ikke er tatt beslutning om spesielle innkjøp/investeringer og Velet pr i dag har
god økonomi og overskudd i regnskapet, ble ikke slike dugnader ansett nødvendig.

