Årsmelding for 2018
•

Gjestebud på Samfunnshuset 02.05.18
Et vellykket arrangement hvor innbyggerne engasjerte seg i utviklingen av Flesberg. Her kom det
mennesker i alle aldersgrupper, men flest eldre som var med.

•

Dugnad 15.05.18
Kirkene i Flesberg og Flesberg Bygdelag arrangerte Dugnad i Flesberg sentrum 15.mai. Her deltok det
ca. 30 små og store. Det var et stort engasjement og mange som er villige til å hjelpe til!

•

Lampelandmarken 09.06.18.
Deltatt på Lampelandmarken, Ikke like stort engasjement rundt vår stand dette året.

•

Informasjonstavle satt opp 17.07.18, menighetshuset.
Det er satt opp informasjonstavle rettet mot turisme. Flesberg Bygdelag vil også bruke denne tavlen til å
dele informasjon med alle.

•

Flesberg Gjeddefestival 2-4.8.2018
Denne festivalen var en fiskekonkurranse som gikk ut på å fiske den største gjedda og få flest gjedder.
Lørdag kveld var det sosial hygge. Dette var en stor suksess.

•

Villmarkskveld med Lars Monsen 1.11.18
Torsdag 1. november var det villmarkskveld med Lars Monsen i Flesberg. Dette var et samarbeid
mellom Lampeland Vel, Svene Vel og Lyngdal Bygdeutvalg. Vi samlet 500 mennesker fra bygda, som
var klare for å høre på Lars Monsen. Inntektene fra denne kvelden vil gå til et fellesarrangement i 2019.
Som alle foreningene er med på.

•

Felles medlemsmøte 10.11.18.
Dette var et felles møte mellom Haugens venner og Bygdelaget. Hvor vi ga informasjon om hva de
forskjellige foreningene gjorde, og for å få en dialog på hva vi ønsker av aktiviteter i 2019. Styrene i
Samfunnshuset og menighetshuset ga også en kort presentasjon av sitt arbeid. Folkehelsekoordinator
Frøydis Lislevatn ga en grundig gjennomgang av resultatene fra gjestebudene i Flesberg. Mange
spennende forslag fra bygdas innbyggere.

•

Grunnkurs i Swing 16-17.11.18
På kurset deltok 14 personer som var ivrige og interesserte i å lære seg å danse.
Vi hadde to instruktører Helene og Morten Tormodsrud. Vi prøver å få til nytt kurs i 2019.

•

Juleverksted 25.11.18
Det deltok ca. 30 små og store barn hvor vi hadde seks forskjellige stasjoner, der barn kunne lage alt fra
fuglekasse til julenisser. Julenissen kom også på besøk. Stor suksess.

•

Opprettet egen nettside. 07.12.18
Flesberg Bygdelag har fått sin egen nettside. www.flesbergbygdelag.com

•

Samarbeid med Haugens venner
Bygdelaget samarbeider med Haugens venner. Vi vil jobbe videre med å utnytte ressursene på stedet.
Dette samarbeide har gått kjempebra, og vi fortsetter med dette videre.

•

Utviklingsprosjekt i Flesberg
Informasjon om Flesberg og hva som kan gjøres for å utvikle (16-40) nye arbeidsplasser.

•

Aketreff på Haugen
Har også blitt gjennomført i 2018. Godt oppmøte på disse treffene.

•

Oppstartsmidler og Kulturmidler fra Kommunen
Vi har fått tildeling på begge, refereres til regnskap.

•

Nærmiljøprosjektet « Mitt Numedal»
Vi har deltatt aktivt i dette nærmiljøprosjektet som folkehelsekoordinator i kommunen har ledet.
Resultater fra gjestebud i Flesberg i 2018 skal brukes som medvirkningsmodell opp mot ny
kommuneplan.

•

Etterbruksgruppe med kommunen vi har deltatt på et møte om etterbruk i desember sammen med
Samfunnshuset og Kommunen. Dette arbeidet videreføres i 2019.

•

Undergrupper har vært.
Haugen
Etterbruk
Næringsutvikling
Forskjønnelse

•

Hvor mange medlemmer 2018.
62 medlemmer fordelt på enkelt og hustandsmedlemmer.

•

Partnerskapsavtale
Vi har jobbet frem en samarbeidsavtale mellom Bygdelaget og kommunen. Denne er ikke ferdig signert
og må følges opp i 2019.

•

Styresammensetning 2018
Leder: Bjørnar Mojaren, på valg
Nestleder: Øyvind Hamre, ikke på valg
Sekretær: Helene Lande, på valg
Kasserer: Liv Marit Lyngås, ikke på valg
Styremedlem: Lars Harald Frågodt, på valg
Styremedlem: Arve Nesthorne, på valg
Styremedlem: Robert Sørfosbog Hansen, ikke på valg

•

Valgkomiteen
Eirik Kjosar Høimyr, på valg
Christoffer Bjørnsrud, ikke på valg
Kjersti Lien, ikke på valg

Styret.

