
Referat styremøte 16/10: !
Hei.!
Til stede: Gunhild, Cato (for det meste), Reidar, Jarl!
1. Brev til kommunen om byggeplaner farøy og Solhaugen: Status er at dette antagelig kommer, 
sånn etter hvert. Aksjon Hanne/Gunhild.!
2. Årsmøtet: Går for dato 11.februar kl.19 Backes Bu. Gunhild booker: lokale, litt musikk 
innledningsvis, at H.P.Hagen/E.Glastad vil presentere løsningsforslag Farøy under heading: "Helt 
nytt bybilde?"!
3. Status infotavler: pågår v/Jarl. Forslag til tekst til 22 tavler laget, svar kommet fra Terje Skjoldal 
og Anne Louise Kaalstad, avventer input fra Helge Thorbjørnsen. Aksjon v/Jarl!
4. Status fotokonkuranse: ? Aksjon v/Hanne.!
5. Status dugnader: siste dugnad nå lørdag kl. 11 i sikk-sakk-stien. Hyggelig om flere fra styret 
kunne møte opp!!
6. Åpning tak/seil borggården:!
     Cato sjekke om vi kan ta dette kl. 17 samme dag som julegatene åpnes den 28.november?!
     Gunhild sjekke om koret kunne stille for å synge noen av sangene!
     Samtidig starte salg CD kombinert med sangheftet. CD-pris: 180.- Prisheftet: 100.-. "Pakke": 
pris 240.-!
     Dersom dette klaffer så må flere fra styret trø støttende til da vi må lage et opplegg rundt dette 
med nisser, drikke, lys, etc etc!
7. Gørrskapet: Besiktigelse hos Modena gjorde at styret innstiller enstemmig på forslag om å bruke 
3-kanten på hodet. Link:  http://modena.no/produkter/lotus-outdoor/!
    Edmund kan skaffe denne kostnader tror jeg, prøve montering på havnesiden av paviljongen. 
Aksjon Jarl og Edmund på å fa dette til.!
    Prøve å kombinere et faenskap (tømme seg for gørr) med et positivt hjørne hvor lovprisingen 
kan skje?? Inne i samme "skap"??!
8. Ferjeleiet er solgt og ingen hjelp fra ordfører eller fylkeskonservator. Terje Skjoldal sjekker med 
Jan Rob hva slags planer som foreligger med ferjeleiet.!
9. Oppussing av Lundene sin gravlund samt skoletrappa og sikk-sakk-stien er planlagt av 
kommunen til våren.!
10. Tippa på knatten: det er bestemt at Tippa skal stå der den står. Aksjon Gunhild om Detlef 
kunne ta en vurdering av hennes tilstand/behov for oppussing.!
    Så får vi i neste runde vurdere om hun skal "kidnappes", pusses opp og plasseres et godt sted 
for alle, for Tippa i særdeleshet!!!
Jarl!
**************************!!
Agenda:!!
Brev til kommunen om byggeplaner Farøy samt Solhaugen!
Forberedelser til årsmøtet!
Status om pågående saker som: infotavler, fotokonkuranse, dugnader!
Opplegg salg av hefter kombinert med CD!
Åpning av tak over borggården!
Gørrskapet!
Ferjeleiet Farøy!
Oppussing Lundene sin gravlund og skoletrappa/sikk-sakk-stien til våren!
Kunsten ved sykehuset (Tippa på Knatten)!
Salg av andre kommunale "skatter"??!!
Annet?


