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Referat fra møte i husstyret 
Tid og sted: Spisestua, Villa Blå, onsdag 12. august 2020 kl 1900 – ca 2100 
   
 
Styremedlemmer: 

X Helge Nilsen Nørvåg X Karl Flattum X Annicke Haslestad 

  X Flemming Sohn Andersen     

X Kari Orstad  (MR representant) X Kaare Hoel  (vara for MR-repr.) O Malin Weydahl  (kontakt i staben) 

 
 
 
Saksliste:  

Nr Beskrivelse av sak Ansvar 

* * Presentasjon; kort runde med navn og bosted (så kommer vi nok til å bli bedre kjent med 
hverandre etter hvert). 
* Befaring på bruket. Omvisning i alle rom i alle tre bygg (unntatt boligen, selvsagt). 
* Gjennomgang av mandatet. Det var ikke noen umiddelbare kommentarer til mandatet. 
 

 

2/20 Søppelskjul; ser vi mulighet til å få satt opp denne i løpet av høsten? 
Første steg vil være å flytte et par hundre takstein inn på lagerrommet slik at vi har til repara-
sjon de kommende årene, og få avhendet resten. Helge legger ut på FINN.NO og forsøker å 
selge dem. 
Vi avventer litt m.h.t. søppelskjulet; - dels fordi at vi må ha taksteinene bort, og dels fordi vi 
må se hvordan det står til med økonomien når vi bli ferdig med pågående oppussing. 
 

 
 
Helge 
 
 
Flemming 

7/20 
 

Dugnadsoppgaver. Planlegge en dugnadsdag tidlig høst, hva er viktigst å få gjort? Hvem or-
ganiserer hva? 
Dugnadsliste ble gjennomgått og en god del oppgaver fordelt. Den reviderte listen legges; 
her fremkommer hvem som har tatt ansvar for hva. 
 

 

16/20 Vedlikeholdsplan. Informasjon om hva som er gjort hittil i år.  
Oppsummering av gjenstående, - fremdrift? 
Det ble informert om pågående oppussing, malearbeid og møbelinnkjøp. Revidering av ved-
likeholdsplanen venter til vi er ferdig med pågående og til vi skal legge budsjett. 
 

 

17/20 P-plass nede og veien har forholdsvis store hull og bør repareres. 
Det trenges asfaltering av hele arealet; noe som økonomien ikke tillater på nåværende tids-
punkt. Imidlertid er reparasjon absolutt nødvendig for å unngå enda større hull (og proble-
mer). Vi kjøper inn 10 sekker med kaldasfalt og tar en dugnad som asfaltarbeidere. 
 

 
Helge 
&  
Flemming 

18/20 Rom 102: Møtebord er bestilt – stoler har vi. Hva gjør vi med sofagruppen? 
Hvem flytter garderobeskapet opp på loftet? 
Sofagruppen forsøkes solgt på FINN.no, eller overdras til NMS-Gjenbruk. 
Vi hører om Malin har tid/mulighet til å finne noen som kan demontere garderobeskapet og 
samle det igjen i trapperommet på loftet - og ned lenestolen som står i der. 
 

 
 
 
Flemming  

22/20 
 

Møteplan; - kan alle godta den foreslåtte planen? 
Ingen innvendinger – møteplan vedtatt ut året 2020 slik: 9/9, 7/10, 4/11 og 2/12. 
 

 

24/20 Nye møbler; informasjon om prosjektet – økonomi – forsinket levering 
Korona-viruset skaper og problemer uten i verden; - i dette med vesentlig forsinkelse i pro-
duksjonen. Levering ventes i slutten av september.  
 

 

25/20 Selge stoler og bord; a) skaffe penger til nye – b) bli kvitt de gamle 
Av kjøpesummen på ca 185.000,- har vi skaffet ca 108.000,- (70.000 fra Einar Juels Legat 
og 38.000 ved «stolesalg». – Når vi kjenner datoen for levering forsøker vi å bli kvitt alle 
gamle stoler. Nødløsning blir midlertidig lagring i stallen. 
 

 

26/20 Menighetens hjemmeside med særlig blikk på «Utleie» og/eller «Menighetssenteret». Teks-
tene bør antakelig endres litt. 

Alle i styret klikker seg inn på https://kirken.no/stromsgodset og ser nærmere på især fa-

nen «utleie». Innspill om mangler, forslag til endringer m.m. drøftes på neste møte 9/9. 
 

 
 
 
Alle 

https://kirken.no/stromsgodset
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27/20 Oppgradere nett i Villa Blå og særlig «Kjelleren» 
I forbindelse med at gruppe ungdommer ønsket å ha en gaming-helg i Kjelleren kunne en 
konstatere at det ikke er nett i Kjelleren. Det ble samtidig oppdaget at det bar så vidt er nett i 
1.etg i Villa Blå. Det var før ferien avtalt at nytt fiberkabel skulle gi god tilgang på hele sente-
ret. Dette følges opp og nødvendige tiltak settes i gang / bestilles. 
 

 
 
Flemming  

28/20 Møblering av «Kjelleren». 
Før fredag 4/9 må vi ha på plass anvendelige stoler og noen ekstra bord (utleid til liten jubile-
umsfeiring). Krakkene og klappstolene kan i første omgang lagres i teknisk rom. Det må 
skaffes folk til å gjøre jobben. 
 

 
 
Flemming  

29/20 
 

Utleiepriser, - hvordan ligger vi an i forhold til andre menigheter? 
Det foretas sjekk hos de øvrige menigheter i Drammen; pris og hva er inkludert i prisen? 
 

 
Karl 

 
 
 
Neste møte: 9.september 2020 


