
 

Referat medlemsmøte Kvisle Skog 

Vel 

Møte Medlemsmøte 

Dato:  15.09.2019 

Tid/Sted Veggli Vertshus 

Tilstede 27 hytter representert 

Referent Oddbjørn Christensen 

 

Sak Informasjon / Diskusjon / Beslutning Vedtak  

Ski løypekjøring.  • Styret inngikk avtale med Arne 

Strandbråten før sesongstart, med 

hensikt å gi oss bedre forutsigbarhet 

om løypekjøring og tilknyttet 

økonomi 

• Bra prosess og gjennom sesongen 

har vi har  betydelig bedre kjent med 

forholdene knyttet til løypekjøring 

• 2018/19 var en av de lengste 

sesongene. Vi måtte innføre en kort 

pause før påske grunnet 

økonomiske forhold og for å sikre 

kjøring i påskeuke 

• Styret har til hensikt å inngå avtale 

med Arne for sesongen 19/20. 

Forutsetter 16 kjøringer. Prosessen 

med avtale begynner etter årsmøte 

og vi drar med oss god erfaring fra 

forrige sesong 

• Viktig at alle forespørsel og spørsmål 

knyttet til løypekjøring rettes til Styret 

og ikke Arne 
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Oppdatering skilting. • Medlemmer støtter forbedring av 

skilting (Årsmøte 17/18)  

• Utviklingsplan utarbeidet og dialog 

inngått med Trillemarka Forvaltning. 

Støttet i utgangspunktet initiativet, 

men satt noen begrensninger. Har 

foreslått å begynne med 

løypeskilting. Søknadspliktig for 

skilting innenfor Trillemarka 

• Eggedal Turlag har satt opp 

løypeskilting på østsiden av 

Vardefjell. ET har også laget et 

skikart som dekker KS området. 

Kartet har blitt gjort tilgjengelig for 

KSV sine medlemmer. Disse begge 

har redusert behovet noe 

• Forstått at kommunen har en 

intensjon om å sette opp veiskilt i KS 

område 

• Utviklingsplan revidert, men foreløpig 

ikke oversendt Trillemarka 

Forvaltning 

• Må kartlegge finansieringskilder f eks 

Gjensidige Stiftelsen, Grønnemidler 

mm 

• Tidskrevende arbeid. Arbeidsgruppe 

må etableres hvis vi ønsker 

fremgang 

 

 

  

Veioppdatering Harald Bergan informerer om vei. 

Regnskapet for vei ble gjennomgått. 
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Fløtningsplassen Thor F informerte om arbeidet med 

fløtningsplassen. Han takket for innsatsen 

for alle som har bidratt med dugnad. 

Se for øvrig årsberetningen. 

 

  

Fiske fisketurer • Gledelig å se at våre medlemmer har 

virkelig begynt å dele sine fisketips 

på KS Facebook side og at det har 

blitt fisket rikelig i sommer! Takk 

særlig til Svein I og Frode T! 

• Frode har sagt seg villig til å 

organisere en/flere fisketurer til 

sommeren  

 

 

  

Sosiale aktiviteter Et tilbakevennende tema - er etterlysning av 

felles og sosiale tiltak på Kvisle Skog. 

For å kunne imøtekomme slike ønsker, 

skulle vi gjerne sett at vi hadde dannet en 

aktivitetskomité på Kvisle Skog, som kunne 

påtatt seg «oppgaven» og hjelpe til med 

gjennomføring av diverse små (og større) 

begivenheter av hyggelig og sosial karakter. 

 Nevner eksempler som: 

- Sosialt og hyggelig «etterpålag» ved 

dugnaden 

- Fisketur med Frode og Svein. «Nå 

skal det endelig bli fisk ☺»  

- Fellestur til Madonnaen (og andre 

turmål i nærområdet) 

- «Et innblikk i gjengrodde stier» – 

med besøk på fløtningsdammer i 

området (Hva sier du Thor?) 

- Barnas dag (eksempelvis i 

høstferien) 

- Påskeskirennet  
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Er det noen her som tenker at dette kunne 

være spennende og kunne tenke seg å 

bidra til det beste for barn og fellesskapet på 

Kvisle Skog? 

En komité bestående av 3-5 personer hadde 

vært fantastisk! 

Dugnad 2019 Dugnad  2019 foreslås til lørdag 5.oktober 

Oppmøte kl. 10:00 ved badeplassen 

Forslag til aktiviteter: 

1. Rydding av løypetrase i og rundt 

hyttefeltet 

2. Henting av båter og levering til 

Drammen 

3. Veiarbeid og utbedring 

Andre forslag mottas med takk! 

- Etter dugnaden møtes vi for hygge og 

samvær på Fløtningsplassen! 

 

  

    

Eventuelt     

 


