
 

 

Referat styremøte i DNT Ringerike 26.09.2018. 

Tilstede: Karsten Lien, Karin Solberg, Odd Tangen, Finn Granum, Erik Lunde, Tom-Erik 
Bakkely Aasheim og Vibeke Tjøm. 

Forfall: Daniel Holm og Stina Borgli. 

 

 

SAK   52/18: Dagsorden ble godkjent. 

SAK   53/18: Godkjenning av referat fra styremøte 22.08.18  

• Diverse rettelser ble gjort som sendes til Vibeke 

SAK   54/18: DNT Ringerike. 

• Barnas Turlag. 

o Samling på Friluftshuset planlagt 27. september 

• 125-års jubileet. 

o Turer over Pershusfjellet og Fjøsvikfjellet gjenstår. 

• Vassfarstien. 

o Saken med grunneierne er ikke avklart, og styreleder tar kontakt med Flå kommune 
for å se om de kan hjelpe oss. 

o Karsten orienterte om møte med Lars Elsrud, Flå østre grunneierlag. De kan neppe 
undertegne en avtale før den er behandlet på årsmøtet neste vår. 

o Åpningen på Torget var veldig bra, kommunen stilte opp, mye folk til stede. 

o Kun 40% av grunneierne har skrevet under tillatelse for merking av stien. 

 En del av styret er villige til å ta direkte kontakt med grunneiere som ikke har 
undertegnet avtalen. Tom-Erik lager en oversikt og sender ut til styret. 

o Odd tar kontakt med Hønefoss Ungdomskorps for betaling av musikkinnslaget.  

o Det skal hugges 15000 m3 med tømmer rundt Ellingseterkoia, og Odd tar kontakt med 
grunneier. 

• Lønnsjustering. 
Godkjent av de ansatte, og sendt til Hetor. 



• Sosiale medier. 

o Innlegg som skal publiseres kan sendes Maria Tjøm som legger det ut. 

o Bilder fra Finnmarksturen kommer. 

o Viktig å spørre turdeltagere om det er i orden at vi publiserer bilder de er med på. 

• Kommune- og fylkessammenslåing: avventer nemndas avgjørelse. 

• Valgkomité 

o Spørre tidligere valgkomitemedlemmer. 

SAK    55/18: Koiene våre. 

• Vikerkoia m/økonomirapport. 

o Sponsor-avtale med Hedda 

o Gave fra Hedda hytter; Nye senger tilpasset rommene, nye madrasser, furugardiner,  
oppgradering til universell utforming. 
Prøver å levere tilbake senger til Bohus, ev lagre sengene for bruk på de andre 
koiene. 

o Erik og Ragnhild Gudim overtar som koiesjefer. 

o Vibeke ga statusrapport på økonomien i byggeprosjektet. Pr. 10.09. er det totalt 
fakturert 1.755.112,-. 

• Hovinkoia m/økonomirapport. 

o Veddugnad 20.-21.oktober. 

o Fjell og vidde har et innlegg om åpningen av koia. 

o Vibeke ga statusrapport på kostnadene på byggeprosjektet pr. dato. Pr. 10.09. er det 
totalt fakturert 1.178.818,-.  

• Friluftshuset Åsa/kajakkutleie. 

o Fortsatt utleie av kano og kajakk, og vi håper å få lagt dette inn på bookingsystemet 
for neste sesong. 

o Få overnattinger hittil siden det ikke var klart for utleie før i høst. 

o Offisiell åpning våren 2019. 

• Røde Kors-hytta/Vassfarkoia. 

o Tilbud om å kjøpe ei hytte ved Småvatna, ses i sammenheng med andre muligheter. 

• Booking på koiene. 

o Alle hyttene er inne på det nye bookingsystemet booking.dnt.no. 



o Aktuelle nye koiesjefer på Storekrak er Helge og Kari Nordby. 

o Satser på hyppige besøk på koiene for å vise vår tilstedeværelse. 

o Flere skilt med koieregler bestilles. 

o Internkurs snarest mulig – Tom Erik kaller inn. 

SAK    56/18: Diverse oppsummeringer/orienteringer. 

• Vassfarstien 25.08-01.09.18. 

o Deltageravgift ++ må betales inn.      

o Flott artikkel i Ringerikes Blad, mange er opptatt av turen. 

o Vurdere gjentagelse neste år i en annen form. 

• Ringeriksdagen 01.09.18. 

o Godt besøkt og en del salg av artikler. 

• Kom deg ut-dagen 02.09.18 

o Ca. 100 besøkende, samarbeid med soppforeningen. 

• Byttedag 25.09.18 

o Ble ikke noe av denne gangen, flyttes til senere i høst. 

• Finnmarkssturen bra gjennomført – all honnør til Hege Ballari Rindal og Finn Granum som 
var turledere. 

 

SAK    57/18: Arrangementer framover.  

• Fjøsvikfjellet: 30. september, lengde ca. 15 km. Turleder Karsten Lien og Karin Solberg. 

• Høstmøtet 1.11.18. 

o Lysbildeforedrag Bjørn Johnsen, Ringerikes Museum – foredrag om Bernhard Bache. 

o Ole Martin viser bilder fra Vassfarstien. 

o Karsten viser bilder fra Finnmarksturen og gir en oppsummering av jubileumsåret. 
 

 

SAK    58/18: Daglig leders punkt. 

• Kleskolleksjonen for neste år, kan bestilles på DNT OO sine nettsider siden de kommer til å ta 
inn hele kolleksjonen i sin nettbutikk. 



• Vi stiller med stand og rebus på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober i samarbeid med 
Ringerike kommune, Aktivitetshuset Regnbuen og Frivilligsentralen. 

SAK    59/18: Eventuelt. 

• Turforslag til neste års turprogram sendes turkomiteen v/Finn innen 15.10. 

• Helge Nordby, ang skilting og merking i Hedalen – kan vi hjelpe til med søknaden?  

• Mørkgonga, møte med kommunen. Folk går på eget ansvar og eventuelt benytte 
Skardveien. 

• Innspill før valgkampen SV intervjuet styreleder om partiprogram. 

SAK    60/18: Neste møte. 

• 24 oktober kl. 1830 

 

Erik Lunde 
Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


