Årsberetning 2018
Styret har i 2018 bestått av:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem (rep. grunneierne)
Styremedlem
Styremedlem

Harald Norem
Grete Espeland
Torodd Næss
Terje Aas
Lars Lilleeng
Tor Gjermstad
Ebba Bredland

Revisorer:
Roar Stokholm
Dagfinn Nygård
Valgkomité:
Tore Kiste
Allan MacQuarrie
Ingeborg Bjørgum

Årsmøte 2018
Strindamarka Vels årsmøte i 2018 ble avholdt på Estenstadhytta den 27. april. 42 personer var til
stede. Etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet, fikk vi et engasjert kåseri av Hans Olav
Løkken om Armfeldts felttog i Trøndelag høsten 1718.

Styremøter
Det er holdt 2 styremøter i 2018.

Kommunikasjonskanaler
Strindamarka Vel har egen nettside: http://www.strindamarkavel.org/ og Facebook-konto:
https://nb-no.facebook.com/Strindamarka-Vel-109019229188967/

Medlemstall
Det har vært en økning av antall medlemmer:
2018
50
38
4

Enkeltmedlemmer
Familiemedlemskap
Lag/forening
Firma
Tilsammen

92

2017
38
38
4
1
81

2016
32
31
5
68

2015
28
31
6
1
66

2014
25
16
2
43

Dugnader
Det ble i løpet av 2018 gjennomført 17 dugnader, hvorav 9 om våren og 8 etter sommerferien. I alt
har 26 personer som har vært med på dugnadene. Vanligvis har vi vært 8-15 personer med på hver
dugnad.
Dugnadene har vært konsentrert om: Rydding, utbedring og grusing av stier, rydding av
utsiktsplasser, rydding rundt Estenstadhytta og bygging av steintrapp mellom Kvernhusflata og
Tømmerholtdammen. Dugnadsgjengen ble hedret med middag på Estenstadhytta 15. november.
Mer utfyllende om dugnadene i eget vedlegg.

Vandring i Strindamarka
Onsdag 20. juni arrangerte Strindamarka Vel en tematur om Næringsvirksomhet og hoppbakker i
Strindamarka. Omviser var Terje Aas og totalt var det 40 deltagere med på turen.
En rekke tidligere hoppbakker ble besøkt, blant annet Steintrøa og Stokkleiva. Det viste seg raskt at
flere av deltagerne hadde hoppet i de fleste av bakkene. Av næringsområder var det
Torvstrøfabrikken på Lohove, husmannsplasser og Tømmerholt. På låven på Tømmerholt ble det
servert kaffe og orientert om livet på gården av Mari Garberg som vokste opp på gården.

Trimposter
10 trimposter er satt ut på ulike steder i marka. Disse postene har stor tilslutning. For 2018 var det
6620 registrerte. Trolig er oppmøtene enda større, da mange ikke ønsker å registrere seg.
Registreringa hvert år gjelder fra 1.10. til 1.10. neste år og hver enkelt skriver selv inn etter hvert
hvor mange ganger de er på postene. De som har flest oppmøter får en påskjønnelse på årsmøtet.

Samarbeid med kommunen
Vårt samarbeid med kommunen har vært god. De har bidratt med utlån av maskiner til tyngre
arbeider og har levert materialer der dette har vært nødvendig for å utbedre stiene tilfredsstillende
Kommunen spanderte lunsj på dugnadsgjengen i februar 2018.
Vedlegg:
Dugnadsaktivitet i 2018
Regnskap 2018 - Budsjett 2019
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