MEDLEMSMØTE STAVSØRA 02.11.2016
Tilstede 24 personer
Startet med 1 min. stillhet for tidligere medlemmer og samarbeidspartnere som har gått bort i løpet av 2016
Stavsøra plassen vår:
Roger informerte om at prosessen så langt. Etter forrige medlemsmøte så har prosessen med reguleringsplanen kommet formelt i gang.
Selve oppstartmøte var den 18.08 hos Melhus kommune. I tillegg til det som var avklart i vår , (Norges Hus AS utfører selve planarbeidet,
og har fortløpende kontakt med grunneierne og Melhus Kommune), så vil det bli en kunngjøringsannonse i Trønderbladet i månedskifte
oktober/november i forbindelse med at NGI skal gjennomføre jordprøver Det er sendt ut nabovarsel med merknadsfrist 25.11.2016
Det er godt mulig at Statens vegvesen kommer til å gjennomføre en trafikktelling.
Leiekontratrakten vår går ut 2019, men vi avventer arbeidet med ny avtale til reguleringsprosessen har kommet lengre. Dette i samråd
med grunneier. Vi viderefører dagens avtale inntil videre.
Det ble sendt brev fra avd. Nordenfjeldske til HS hvor det ble etterspurt informasjon om hvor langt arbeidet med handlingsplanen fra HS
hadde kommet. Det ble informert til forsamlingen om at vi ikke får noe svar på dette før på representantskapsmøte. HS ønsket ikke å
innføre en ny praksis på dette området.
Det er kommet to nye facebook grupper i avd. nordenfjeldskes navn. Det ble påpekt at disse må være åpne for alle medlemmene i
avdelingen. Legges ut. Det kom forslag om å legge gruppene ut på hjemmesida.
Toalettbrakke ordnes til sommeren. Men taket på den vi har i dag skal ordnes for vinteren.
Se på vaffelvaktene på onsdagene. Kanskje de skal endres med hensyn til dag i visse deler av sesongen.
Komiteene ønsker tilgang til Nordenfjeldske facebook
Klubbnytt: Ble enig om et eksemplar før jul.
Det ble tatt opp fra et medlem: Hva er visjonen med LD-arrangement. Han mente det ikke ble som planlagt da det ikke var noen
oppdrettersamling i forbindelse med arrangementet. Det ble påpekt at på grunn av tidspress så hadde dommeren en orientering på
søndag om visjonen/tankene om LD arrangementet.

