
Rasdalen Grendalag 
MØTEREFERAT FREDAG 11.10.13  GRENDAHUSET
 

MØTE INNKALT AV: Terje Rasdal 

MØTETYPE Styremøte 

MØTELEDER Terje Rasdal 

PROTOKOLLFØRER Arild Skjelbred 

DELTAKERE Terje Rasdal, Jan Rasdal, Ingfrid Rasdal, Frode Tufte, 
Frøydis Eide, Paal Rasdal og Arild Skjelbred. 

 

 
  

SAKSLISTE 1. Skriv og meldinger ved Terje 
 

• Pipen på grendahuset ble feiet 12. september 
• Vimpelen tatt inn 11.10.13 
• Badepenger beløper seg til kr 800,00 
 Det er kommet inn en del e-post adresser og •

mobilnummer fra medlemmer til Terje. Foreløpig har 
styret hånd om adressene (se liste etter referat) 

 
2. Økonomisk oversikt ved Ingfrid 

 
• Kr 26 131 på konto pr dato 

 
3. Hva er gjort siden sist ved Terje 

 
• Dugnad – montering av stoler, uthuset malt – pluss 

en god del arbeid utført i løpet av sommeren 
 
Må/bør gjøres i 2014 
 

• Det bør ryddes i området rundt grendahuset til 
neste år 

• Dør nede må skiftes ut 
• Nytt tak på postkasse ved Roningen 

 
4. Rasdalssidene ved Arild 

 
• Det er et uttrykt ønske at Rasdals sidene bør 

oppdateres oftere. Webansvarlig er helt enig i dette, 
men trenger innspill og stoff fra medlemmene. 
Bilder og skriftlig materiale kan sendes til oppgitt 
mail adresse – askjelbr@online.no og gjerne med et 
SMS varsel til 958 58 927.  
Alt har interesse, men det er spesielt bilder og tekst 



som forteller noe om f.eks. is og snø i vegen, skiføre 
innover i fjellet, med andre ord det som måtte være 
av relevans for medlemmene. Selvsagt er 
naturbilder og bilder fra sommerfest, basar og 
skirenn også av interesse. 
Webansvarlig skal også jobbe med et mer 
«brukervennlig» design i høst. 
Egne informasjonsplakater om Rasdalssiden blir satt 
opp på de vanlige plassene 
 

5. Sommerfesten 2013,oppsummering og tanker 
videre. ved Terje 

 
• Ca. 40 gjester med kr 2000 mer i inntekt enn 

forventet 
 

6. Nye prosjekter og satsningsområder (som er 
økonomisk råd å gjennomføre), dugnadsarbeid 2014 ved 
Terje 

 
• Dugnaden blir Pinseaften 7 juni – bekjentgjøres på 

Rasdalssidene 
• Det planlegges mer malingsarbeider 
• Vannbord over vindu østvegg må skiftes 

 
7. Tidspunkt for årsmøte, påskerenn, dugnad og 

sommerfest i 2014 ved Terje 
 

 Årsmøte torsdag 17. april 
 Basar og påskerenn lørdag 19. april  
 Dugnad 7. juni 
 Sommerfest lørdag 2. august 

 
8. Ymse 

 
• Den gamle vedkomfyren i grendahuset legges ut på 

FINN. NO – torget for «å lodde» pris ved salg. Ansvar 
Arild 

 
 
 
Referent Arild 
 
 
 
 
 
 
 
E-postadresser/telefonnummer 
 



Styret i Rasdalen grendalag: 
 

 
Terje :  Terje.Rasdal@Masfjorden.kommune.no 
  terasda@online.no  91578002/56365123 
 
 
Frøydis : froydis.eide@online.no  90144177/55283080 
 
 
Ingfrid : j-rasdal@online.no  95214278/56516886 
 
 
Arild : askjelbr@online.no              95858927 
 
 
Jan :  j-rasd@online.no              90954486/56521602 
 
 
Frode : kiwi.vangen@ngbutikk.net            91118110 
 
 
Paal :  paalrasd@online.no             97597881 
 
 
__________________________________________________________ 
 

Andre e-postadresser: 
 
 
Victor Larsen :  vrlarsen@online.no  41629027 
 
Inge Vivås :   Inge.Vivas@hib.no  95824216 
 
Inger Janson:  injans@online.no 
 
Agny Laukeland Bygnes : agnylbygnes@gmail.com 
 
Frode Ravnestad : fravnest@broadpark.no             95191062 
 
Eldrid Larsen :  eld-lars@online.no  94871300 
Jan Olav Larsen : janolarsen@hotmail.com             92080830 
 
Gro Rasdal :  gro.rasdal@hotmail.com             99234785 
 
Rolf Pedersen :  rolf-pe4@online.no  93202286 
 
Arne Unneland : aunn@online.no   90842557 
 
Anders Berg :  berg1974@live.no  90075605 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


