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R E F E R A T

DATO:
TID:
STED:

Org.nr.: 998 226 929

M E D L E M S M Ø T E

16. NOVEMBER 2016
KL 19:30
KRETSKJØKKENET, DRIVDALEN SKOLE

TILSTEDE:

Anne Marit Aune (Fremad 4H), Anita Pecarina (Drivdalen barnehage), Jenny Kristin
Heggvold (Drivdalen idrettslag og drivdalen.no), Oddbjørn Dalslåen (Dovrehallen
grendalag), Olava Hagen (Driva helselag), Ingrid Hegdal (styremedlem OASE), Ola
Arne Aune (styreleder OASE) og Vidar Rise (sekretær OASE)
MELDT FORFALL: Beate Lauritzen (Drivdalen skole), Yngvild Wathne Sæther (Drivdalen yngre
helselag), Solgunn Savio (OASE-gruppa) og Hilde Rislien (styremedlem OASE)
FORFALL:
Geir Klevstuen (FAU Drivdalen skole) og Stein Outzen (Vinstradalen og Loe
utmarkslag)
KOPI TIL:
Aktuelle medlemslag og -foreninger og styret. Legges i tillegg ut på drivdalen.no
REFERENT:
Vidar
SAK:

Velkommen
Leder Ola Arne ønsket velkommen.
1.

Korte orienteringer fra lagene
o Styret OASE v/Ola Arne:
- Drivdalsheimen ble tømt i løpet av helga 30/4-1/5 – 2016. Alt gjenværende inventar og utstyr
ble fjernet fra Drivdalsheimen denne helga. Storgryta i kjelleren ble gitt som gave til
Oppdalsmuséet. En del gjenstander ble gitt tilbake til givere eller andre dedikerte mottakere,
eller solgt på det åpne markedet. Resten ble gitt til loppemarkedet på Dovrehallen.
Sluttregnskap for avviklingen vil bli lagt frem på OASEs årsmøte/Vårmøtet 2017
- Velkomsthefte for nye innbyggere i Drivdalen er ferdig, og ble presentert på møtet. Det er blitt
et flott hefte. Takk til arbeidsgruppa!
- Sykkelveiprosjektet Driva–Hevle er så langt blitt strøket fra alle finansieringsplaner. De
økonomiske midlene som opprinnelig tilsynelatende var tiltenkt formålet i 2016-17, ble ifølge
enkelte kilder omdisponert, mens andre hevder at det aldri ble satt av penger til tiltaket. Det har
vist seg å være veldig vanskelig å få oversikt og konkrete svar på hva som har skjedd når og
hvorfor, og hvem som har bestemt hva når. Ola Arne har i hele perioden hatt kontinuerlig
kontakt med kommunen, Vegvesenet, politiske aktører på lokalt og regionalt nivå. Siste nytt er
at han venter på svar fra Marit Arnstad. Hilde har hatt kontakt med Frank Aksel Lian ved
Vegvesenet i Trondheim, uten at det har kommet noe ut av det. Vitnett har også etterlyst
informasjon og oppdateringer m.h.t. utsettelser og skrinlegging av planene fra Vegvesenet, fordi
de hadde avtale om å legge fiberkabel for bredbånd til Drivdalen samtidig med byggingen av
gang- og sykkelveien. Utfordringen er å få prosjektet inn i statsbudsjettet, men det er høyst
usikkert om og hvordan man skal lykkes med det. Alternativet kan være å bruke media, for å få
mer blest om saken.
o

Fremad 4H v/Anne Marit:
- 4H-klubben har ligget brakk i ett par år, men i høst ble det arrangert et møte for å starte opp
aktiviteten igjen. Det møtte 9 stykker i alderen 8-12 år.
- Anne Marit, Jenny Kristin og Inger-Jori tar ansvar for klubbarbeidet i dette som i første omgang
betraktes som et forsøksår.
- Det startes med oppgaver i høst.
- Klubbmedlemmene deltok på høstfesten på Vollan.

o

Drivdalen barnehage v/Anita:
- Barnehagen har for tiden en stabil og god drift, med 26 barn. Dette tilsvarer 31 plasser, fordi
små barn teller dobbelt i beregningene. Barnehagen er godkjent for 36 plasser.
- Siste år ble det avholdt en brukerundersøkelse for barnehagen. Dette var en frivillig
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undersøkelse for private barnehager som departementet hadde ansvaret for. Svarprosenten var
på 63%, og snittkarakteren var 4,8 på en skala der 5 var topp.
- Barnehagen er for tiden i kontakt med kommunen, for eventuelt å etablere Drivdalen skole og
barnehage samlet som oppvekstsenter. Dette kan ha sine fordeler, men kan også by på
utfordringer. Stemningen synes allikevel å være størst for å få realisert Drivdalen
oppvekstsenter. Pr dato står Drivdalen yngre helselag som eier og juridisk person for
barnehagen.
o

Drivdalen yngre helselag (DYH) v/Jenny Kristin:
- Som nevnt er de ansvarlig for driften av barnehagen.
- I år har de som vanlig den tradisjonelle julegrantenningen på Driva på programmet.
- Julemessa arrangeres ikke i år. Det kan være aktuelt å forsøke å få til et påskearrangement i
stedet.
- De har sammen med skolen fått anskaffet 20 nye bord til gymsalen. DYHs bidrag ble finansiert
av overskuddet fra julemessa i fjor.
- I tillegg har de et ønske om å kunne arrangere gaukrenn, men ingenting er bestemt ennå.

o

Drivdalen idrettslag (DIL) v/Jenny Kristin:
- DIL har nå fått egen postkasse ved Tverrlina ved det nye klubbhuset. Adressen er
Båggåstrondveien 806.
- De har skaffet flis fra miljøstasjonen i håp om å sikre snøstabiliteten i lysløypa. Erfaringene så
langt er at den kanskje er for grov til å fungere slik de hadde håpet.
- Klubbhuset er nå på det nærmeste ferdig, og håpet er at det skal kunne åpnes når
skisesongen starter. En god og solid dugnadsinnsats har gitt og gir god fremdrift. Steingulvet er
på det nærmeste ferdig, kjøkkenet er montert, og nå er det klart for elektrisk innstallering.
- Planene er at det skal være åpen varmestue og toalett i klubbhuset, og at barnehagen og
skolen skal kunne ha naturlig bruk der.
Samarbeidsprosjekt med Drivdalen skole og andre:
- Kunstgressbanen ved skolen er nå blitt en realitet. Den er åpnet, og brukes mye. Det mangler
fremdeles gjerde, som har vist seg å være vanskelig å få til på grunn av utfordringer med tele.
Men det er viktig å få dette på plass, for det utløser utbetalingen av spillemidlene.
- Det er konkrete planer om en ny bred akebakke. Skolen vil stå hovedansvarlig for prosjektet,
men det er et samarbeidsprosjekt sammen med idrettslaget, DYH og FAU. Plassen tilsier at det
vil være mulig å få til en egen gangsti for trafikk opp bakken. Gapahuken flyttes fra den lille
bakken på nordsiden av skolen. Lys og snøkanon inngår i planene.
- Trafikkmønsteret ved barnehagen/skolen har lenge vært et problem og en utfordring. Ønsket
er en løsning med rundkjøring og nye parkeringsplasser

o

Dovrehallen grendalag v/Oddbjørn:
- Loppemarkedet på Dovrehallen innbragte ca. 15-16.000 kroner. En del av loppene var rester
fra tømmingen av Drivdalsheimen. For øvrig benyttet laget anledningen til å takke for
hjørneskap og bilde av Palmer Gotheim fra Drivdalsheimen
- Støtten de fikk fra Drivdalsfondet ble brukt til å finansiere innkjøp av 2 nye våpen. Men siden
de hadde penger til overs etter innkjøpet, har de vedtatt å utvide skytinga.
- De har anskaffet hjertestarter.
- De har fått montert 2 varmepumper, finansiert med støtte fra Gjensidigefondet.
- Av arrangement kan nevnes utleie til konfirmasjon, konsert med Ryssan, og Sivert Liabøs
foredrag og visning av filmen om heisen til Hulberget, julebord for Storskrymten spaserklubb.
- Ellers fortsetter de med vanlig drift, bl.a. med arrangement for barn og unge, og tradisjonell
julegrantenning 27. november kl 16:00.

o

Driva helselag (DH) v/Olava:
- Laget ga kr 25.000,- til etablering av kunstgrasbanen.
- Siste møte ble holdt hos Anniken på Luvollen.
- DYH har invitert DH til å være med å arrangere basar før påske
- Laget skal som vanlig pakke julenissepakker til julemessa på Helsesenteret.
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2.

17. maikomitéen
- FAU må oppnevne hovedleder for komitéen. Hovedkomitéleder skal kalle inn til møte med
komitélederne i januar 2017.
- Oversikt over komitéledere fra øvrige lag og foreninger ble fremlagt. Konkrete forslag på personer
til vervene må komme på plass før første møtet i januar.
- Rapporter og arbeidslister fra tidligere 17.maikomitéer (medlemmer, arbeidsfordelinger etc.) kan
sees på skolen.
- Kandidater og lister må ajourføres med tanke på fra-/tilflytting, dødsfall etc.

3.

Valg av revisor/-er.
- OASE-styret har vedtatt å be Høstmøtet 2016 å oppnevne en eller flere revisorer for gjennomgang
av OASE-kontoene før Vårmøtet 2017.
- Styret skal legge frem forslag om å få dette inn i vedtektene på årsmøtet/Vårmøtet 2017.
- Det ble fremmet flere forslag til kandidater. Siden ingen av de foreslåtte var til stede på møtet, ble
det foreslått å gi styret fullmakt til å gå videre med prosessen, og å velge to revisorer.
Forslaget enstemmig vedtatt.

4.

Julegrantenning
o Julegrantenning ved Drivdalen skole:
- torsdag 24. november kl 17:00.
- Oppgaver i hht vedtekter: DIL er ansvarlig for å skaffe og sette opp juletre, og monterer lys.
DYH sørger for annonsering, nisse og servering. DH sørger for julenissepakker. Skolen står for
velkomst, opplesning, underholdning, forsanger, gang rundt juletreet etc. OBS: Påminnelser!
o Annonseres på nett
o Julegrantenning på Engan:
- søndag 27. november kl 16:00.
- Dovrehallen grendalag står ansvarlig.

5.

Oppgaver/idéer for OASE
o Film for å promotere det nye Driva boligfelt
- Dronefilming kan være et godt alternativ. Vidar undersøker med aktører i dronemiljøet.
- Pris for visning på kino innhentes. Vidar undersøker.
o Årsplanen for barnehagen som vedlegg til Velkomsthefte for nye innbyggere i Drivdalen.

6.

Eventuelt
o Dekket på hengebrua over Driva bør forsterkes, slik at det blir mer stabilt, solid og holdbart.
Utmarkslaget har/vedlikeholdsansvaret.
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