Styremøte i Silda Velforening
Dato: 23 april 2011
Tilstede: Hildegunn Fure Osmundsvåg, Inger Silden, Sølvi Silden og Monica Silden
Christensen
Frafall: Liv Wik Silden
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Innkalling til årsmøte i påsken 2011 må ut snarest
Monica og Liv står på valg
Regning for årsavgift må ut snarest sammen med innkalling til årsmøte. Alle hjelper til
Ingen møter avholdt i løpet av året
Skilt om sakte fart er kommet, Kenneth Svoren lager fundament og setter det opp så
snart han får tid
Vi må prioritere en skikkelig dugnad på stien rundt øya i år, samt gjøre noe med stien
til Skjærbuda. Forslag om hvordan vi best kan ”tette” alle gjørmehull rundt Silda
mottas med takk
Vi må jobbe videre med Helikopterlandingsplass på kaia. Sølvi ringer Ole Sætren for å
høre om det er gjort noe
Hildegunn printer ut info om Hjertestarter som vi kan dele ut på årsmøte. Det ble også
diskutert hvor den evnt skal stå og at en må lage et bur som den kan stå i hvis vi går til
innkjøp av en hjertestarter
Det kom opp forslag om vi kunne få Hege Melsether fra Helse Førde til og holde et
Førstehjelpskurs for folk på Silda, hun kan også evnt holde et info kurs om
hjertestarter
Hjemmesiden er laget, men dårlig oppfølging av Robert Våge. Vi har spurt Paul
Sundnes om han kan tenke seg å ta over jobben med hjelp fra Hildegunn og Monica,
han skal tenke på det frem til årsmøte
Det ble lagt frem et forslag om å gå til innkjøp av et kamera som en kan bruke ved
aktiviteter i regi av Velforeningen
Det ble diskutert om det skulle jobbes med å få mer lys på Holmen
Avklare med Silda Grendahus om vi også i år kan få bruke skoleplassen til årets
grillfest
Diverse aktiviteter ble diskutert og følgende kom opp:
1. Fiske- og ro konkurranse lørdag 18 juni
2. Grillfest lørdag 9 juli
3. Rebusløp torsdag 21 juli

Referent: Monica Silden Christensen

