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Referat fra møte i husstyret 
Tid og sted: Spisestua, Villa Blå, onsdag 9. september 2020 kl 1900 – ca 2100 
   
 
 
Styremedlemmer: 

O 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 

* Gjennomgang av referat fra 12/8-20 
Ingen merknader – referat godkjent 
 

 

2/20 Søppelskjul; tegning og prisoverslag lagt frem 
Forevist tegning godkjent. Det ble vedtatt å få satt opp lys m/bevegelsessensor samtidig; 
dette for å minimere uønsket trafikk av andre som fyller søppel i våre beholdere. Budsjett for 
søppelskjul ca 23.000 og for belysning ca 5.500 (ex mva). Det vil antakelig bli vanskelig å få 
gjennomført dette i år, men senest våren 2021 må skjule settes opp. 
 
Rapport fra Helge om status på «prosjekt takstein». 
Da Helge p.g.a. jobb måtte melde forfall et par timer før møtestart utsettes punktet til 7.okt. 
Vi må imidlertid har taksteina bort før vi kan begynne på søppelskjulet. 
 

Flemming 
 
 
 
 
Helge 

7/20 
 

Dugnadsoppgaver. Planlegge en dugnadsdag tidlig høst, hva er viktigst å få gjort? Hvem or-
ganiserer hva?  - Vi ser på hvor langt vi har kommet. 
Vi fikk ikke til å planlegge en dugnadsdag, men forsøker å få utført mest mulig fra listen som 
enkeltstående tiltak. 
 

 

16/20 Vedlikeholdsplan.  
Vi må begynne å tenke på ny plan for de neste 4 årene. 
Møtet 7/10 starter vi 1730 med befaring rundt byggene og inne i alle rom med notater under-
veis om behov for reparasjoner, utbedringer, maling osv   
Vanlig møte fra kl 1900 
 

 

17/20 P-plass nede og veien har forholdsvis store hull og bør repareres.  
Dette fikk vi ikke til i første omgang – kan vi legge en konkret plan? 
P.g.a. Helges fravær kom vi ikke lenger med dette. Kåre sjekker med en bekjent om ved-
kommende kanskje kan foreta reparasjon av veien, og ber om cirka pris for jobben. 
 

Helge &  
Flemming 

18/20 Rom 102: Møtebord er bestilt – stoler har vi. Hva gjør vi med sofagruppen? 
Hvem flytter garderobeskapet opp på loftet? 
Reol og møblene er borte. Flemming hører med NA om de kanskje kan demontere skapet, 
bære det opp på loftet og skru det sammen igjen. 
 
Når alt blir flyttet ut må det vurderes om rommet skal males før vi setter opp bordet. Det vil 
antakelig óg være behov for et par bilder på veggene. 
 

 
Flemming  

24/20 Nye møbler; informasjon om prosjektet – økonomi – forsinket levering 
Foreløpig leveringstidspunkt opplyst til å bli ca 1.oktober. Hvordan håndterer vi rydding av 
gamle møbler og innflytting; - det vil være behov for mange hender.. 
Når dato for levering blir kjent, aktiveres flest mulig frivillige til å flytte gamle stoler og bord 
opp i hhv stallen og garasjen. Leverandøren setter inn nye møbler, monterer og fjerne søp-
pel. 8-10 stk bord av de som er minst herpet settes på i «Kjelleren» sammen med 15-16 av 
de «nye» røde stoler. 8 røde stoler settes på «rom 102» 
 
(apropos; den 3/9 var Annicke og Flemming i Storstua for å sortere stoler: - 27 stoler ble satt 
opp i Stallen som uforsvarlig å bruk…) 
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25/20 Selge stoler og bord; a) skaffe penger til nye – b) bli kvitt de gamle 

 Oppdatering på innsamlingsaksjonen.  Dags dato har vi 129.390 kroner av de 
184.350 som vi trenger. Ganske bra! Og vi kjenner til at mere er på vei inn…. 

 Konkrete forslag til salg av gamle stoler og bord. Det settes inn annonse på FINN.no 
for bord og stoler. Får vi ikke respons ganske kjapt, blir det «gi bort». 

 

 

26/20 Menighetens hjemmeside: 
Har «hjemmeleksen» gitt oss nye ideer til oppgradering av hjemmesiden? 
Det var generell enighet om at utleiedelen av hjemmesiden må oppdateres; dette gjelder 
både bilder og tekst. Flemming sender med et utkast sammen med referatet. 
Vi mangler noe om «Kjelleren», men vi venter med fotografering til vi har fått ordnet med 
møbler. 
 

 
Alle 

27/20 Oppgradering av nettet i Villa Blå og særlig «Kjelleren» 
Tilbud på oppgradering legges frem – informasjon om mulig finansiering 
Styret er enstemmig i at det må forefinnes nettilgang i Kjelleren; - dette er nødvendig for at 
rommet kan benyttes til f eks styremøter, menighetsrådsmøter og andre aktiviteter. Differan-
sen mellom ordinær nett og et opplegg som kan benyttes til gaming er relativ få tusen kro-
ner. Det vil være opp til menighetsrådet å beslutte hvilket alternativ som velges. 
 

 
Flemming  

28/20 Møblering av «Kjelleren». 
Vi må ha en plan for hvordan og med hva vi kan møblere rommet. Det blir verken aktiviteter 
eller utleie før vi har dette på plass. 
Ikea-bordene og de små runde krakkene legges ut for salg. Klappstolene settes inn i lager-
rommet innerst i kjelleren. 
Det settes inn 6 – 8 av de peneste bord fra Storstua samt 15 – 16 av de nyeste røde stoler. 
Etter ommøbleringen vurderer styret om det skal gjøres andre tiltak for å oppgradere rommet 
til å kunne benyttes til ulike aktiviteter. 
 

 
  

29/20 
 

Utleiepriser, - hvordan ligger vi an i forhold til andre menigheter? 
En utmerket rapport fra Karl med info om priser fra de fleste av de andre Dnk-menigheter i 
Drammen forteller oss, at vi ikke er i den rimeligste del av prisskalaen, men når en ser på 
hva de andre har å tilby (gratis parkering, fantastisk område/uteareal, helt unike bygninger) 
synes prisene absolutt ikke å være for høye. Styret vil se nærmere på gjeldende prisliste 
med tanke på noen endringer med virkning fra 2021. 
 

 
Karl 

30/20 Avlastning; - er det mulig å finne en løsning slik at ikke Flemming står alene med oppfølging 
av utleie, visning, rydding m.m.? 
Det var stor forståelse for at det alltid må være en person tilgjengelig (minimum på telefon) 
når vi har utleie. Det var også forståelse for at dette bør kunne deles på to personer. Men 
forslag løsning var foreløpig ikke å finne. – drøftes igjen senere. 

 
Kan vi finne en person som på tilkall kan komme og ta oppvask og rengjøring? 
Karl vil sjekke med noen han kjenner via jobben om disse eventuell kan ta oppdrag på tillkall. 
 

 

 
 
 
Neste møte: 7.oktober 2020 


