Årsmøte 2010 – Rapport
25. mars 2010, torsdag, 19.30
Til stede fra styret: Arne Tømmerbake, Arild Stølan, Madlen Behrendt
I alt var 15 personer samlet.
Stedet var Grendahuset Fjordgløtt og velforeningen stilte med salg av kafé og enkelt
mat.
Sakslista var følgende:
1.
Godkjenning av innkalling og sakliste
2.
Valg av møteleder, skriver og 2 personer til å underskrive møteprotokoll
3.
Rapport fra arbeidsgruppene bl.a. rapport om målavstemningen
4.
Godkjenning årsrapport for 2009
5.
Godkjenning årsregnskap for 2009
6.
Innkomne saker
7.
Informasjon om 2010
Innbyggerne i ytre Gjemnes hadde anledning til å komme med saker til årsmøtet.
Det var ikke valg som vanlig på årsmøter pga. Gjemnes Ytre er et
bygdemobiliseringsprosjekt - sammenslått av 2 grendalag som er valgt til 4 år.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Sakslisten ble godkjent.
Møteleder var Arne Tømmerbakke, skriver Madlen Behrendt og undertegnende
personer til møteprotokoll er Eli Tømmerbakke og Per Gimnes
Arne hold foredrag om husgruppe-resultater i året 2009. Madlen las
rapportene fra trafikk- og friluftsgruppen. Arne overtok for Halstein som ikke
kunne være med på møtet og rapporterte litt om målavstemningen.
Arne forteller om starten på samarbeidet med Høgset meieriet og om status til
tverrpolitisk liste. Årsrapport ble lest ferdig av Madlen og godkjent.
Arild Stølan gikk gjennom tallene for 2009 og svarte på spørsmål fra
publikumet.
17. mai - Randi Stølan informerte om opplegget og folk kom med forslag og
spørsmål. Deretter ble besluttet at 17. mai feires på gamle Gjemnes skolen så
lenge bygningen står til disposisjon. Framdriften av organisasjonsarbeid skal
foregår i spleiselag med lag og foreninger fra alle 3 bygd. Det blir jobbet med
å få til tog med korps, ny fane for Gjemnes Ytre, bevertning og hygge. Den
dagen skal markeres på ytre Gjemnes selv om mange foreldre skal følge sine
barn for å deltar på arrangement (framvisninger) og tog fra skolen i
kommunesenteret.
Etter en pause ble en målliste for 2010 lagt fram. 2 prosjekt ble presentert mer
detaljert: «Ytreløperen» fra friluftsgruppen og «Ytrenytt» fra styret GY.

Møtet avsluttet kl 22.30.

------------------------Eli Tømmerbakke

------------------------Per Gimnes

