
 

 

Referat fra idédugnad  
Arrangert av Eresfjord Bygdelag  
 
 
Sted:  Coop Eresfjord 
Tid :  Tirsdag 15. Mars kl 19.30 
 
Invitasjon sendt til lag og organisasjoner i bygda. Samt plakat på Coopen. 
 
Desse møtte : 
Styret (unntatt Stig Arild) og varamedlemmene, 
Anna Margrete- representerer Grunneierlag Nordre Eikesdalsvatn 
Jostein  - Øverås grendalag 
Kim  - Nauste Vel 
Alf  - Handelsslaget 
Jan Petter - Husby / Småbåtlaget 
Grete  - Musikklaget 
Unni 
Olav   - Bondelaget 
Kirsti F. - 4H / turistforeninga 
Mareno - Idrettslaget 
 
 
ARRANGEMENTER / AKTIVITETER I ERESFJORD 
 
Sak 9/11- Fellesmøte med idedugnad. 

 Muntlig referat fra idrettslagets møte 14.3.11, der temaet var 
“tillitsmannskrise”, et begrep flere lag enn idrettslaget slit med kanskje.  
Nytt styre i idrettslaget skal konstituere seg selv på søndag 20. Mars  
Enighet om at Skjorterennet er viktig for bygda, og håp om at det kan arrangeres 
igjen fra neste år. Forslag om at det settes ned ei egen styringsgruppe for 
Skjorterennet, som starter jobben fra høsten av. Hege tar kontakt med ny leder i 
idrettslaget, Jorunn Solhjell.  
 

 St Hans, felles feiring? Forslag om at arrangementet kunne rullert mellom de 
forskjellige grendalaga. Øverås grendelag vil arrangere i 2011. 
 

  17. Mai er et viktig arrangement for bygda. De siste åra har det vært vanskelig 
å få folk til å være med å hjelpe til på 17. Mai. Ungdomslaget har stått for 
middagsserveringa i senere tid. Hege tar kontakt med leder Jan Bjarne for å 
høre. Foreldregruppa på skolen har hatt ansvaret for leiker. Kirsti spør på skolen 
om Foreldre Arbeidsutvalget har dette på sakskartet. 
 

 Eresfjord Classic, et arrangement som gir bygda mye positiv omtale. Stig Arild 
kontakter John Beyer jr / Kurt Asle og hører hvordan planene for i år er, og om 
bygdelaget kan bidra med noe. 
 

 Sykkeltrimmen. Tradisjon Kristi himmelfartsdag, arr av trimgruppa i 



 

 

idrettslaget. 
 
Vi må bli flinkere til å spørre folk om hjelp til de forskjellige arrangementene. Tenke 
litt nytt, ikke nødvendigvis spørrede samme personene bestandig? En metode som 
foreslås er at det settes opp ei liste med navn, og kan den som står på lista stille, må en 
selv være ansvarlig for å skaffe vikar. 
 
Foreslå for iddrettslaget ei arbeidsgruppe for skjorterennet med deltakere fra flere lag 
og organisasjoner. Få til ordninger med godgjøring til leder/primusmotor for 
skjorterenn, eresfjord classic etc. 
 
Sak 10/11 Godkjenning av ordinær møteinnkalling / ref 14.02.11 
Saker som i utgangspunktet skulle tas opp i styret ble tatt opp på fellesmøte, styret satt 
igjen etter fellesmøte, møteinnkalling og ref. godkjent 
 
Sak 11/11Gamle Sira skule 
Pga trafikk sikkerheten krever Statens veivesen nå en framdriftsplan innen 1. Mai. 
Kommunen har press på seg til å fjerne bygget. Tidligere er det utlovet et tilskudd på kr 
384.000,- for å få det fjernet. Hva vil vi med bygget? Er det verd å ta vare på? 
 
Hege og Kirsti Fagerslett forfatter et innspill til kommunen om at bygda vil ta vare på 
huset med så stor historisk verdi.  
 
Alf foreslår at de gamle planene om å flytte huset tvers over bekken for Coopen tas 
fram att. Hadde tidligere en avtale om tomt der. 
Brevet fra vegvesenet overleveres Alf, for behandling i Coop styret. 
 
Ref.sak3/11 Kom.veier 
Bygdelagets høringsuttalelse ang. kriterier for kommunale veier ble lest opp. 
 
Ref.sak 5/11 Tomter 
Bygdelaget har blitt bedt om å jobbe for å få flere tilgjengelige tomter i bygda. Nå vil 
Jan Haram legge ut tomter langs Husbybekken. Kart ble lagt frem. Bygdelaget støtter 
tiltaket. Bygdelaget må skrive brev til kommunen ved ordfører om behovet. 
 
Evt 

 Forslag om at det burde vært et web kamera mot Skjorta,  
     og få lagt “lakse” film ut på nettet  

 Forslag om at bygdelaget oppfordrer til felles ryddedag rundt bygda. 
 Hvordan drive bygdelaget økonomisk? Forslag om å sende ut krav til lag og  

organisasjoner i bygda der de kan være med å støtte Bygdelaget med en sum. 
Det kan være med å gi bygdelaget en paraply funksjon. 

 Eresfjord.no Kontakt Bjørn Magne Øverås for å få legge til 
laget/organisasjonen. Gjør oss synlige. Kunne vi fått laga en aktivitetskalender 
på denne sida?  

 
Ny idédugnad foreslått til høsten. 
Minner om Bygdelaget si forslagskassa som nå henger på Coopen. 
 
Ref Marianne Nauste 


