
Referat fra møte i «Veteran-ressursgruppa» i lokalet 

onsdag 01.06.2022, kl 11.30 - 13.30. 

9 oppmøtte: Gunnar, Torill, Arvid, Henry, Ivar, Marit, Ingjerd, Johan og Ola. 

*Ola: Kort gjennomgang av referat fra forrige møte 04.05.2022. 

*Johan: «Ressursgruppa»: Hvordan skal den fungere? Den fungerer godt. God trivsel under møtene. 

Masse ressurser og kompetanse. Utvide/utvikle denne og bidra til å skape tillit rundt oss. 

*Og hvordan løfte laget: Tenke vidde. Trekke inn flere i miljøet. Mange sitter isolert. Alle trenger et 

tilbud. Hvordan knytte de ensomme til klubben. 

*Ingjerd: Hvordan få det til å fungere på tvers i laget. Hvordan få med alle aldre. Vi er mange under-

lag som må kunne nå hverandre. 

*Johan: Vi bør få til noe felles til høsten. Det er tenkt på et slikt arrangement om kvelden i 

Kulturfabrikken. 

Det kan lett bli flere grupperinger. Hvordan forene disse? En bør bestrebe seg på å ta med andre som 

en kjenner og involver dem i miljøet. 

*Johan: Siste nytt om stadion, bygging og det økonomiske.. 

Det er tenkt en Toppidrettssatsing mellom videregående skoler, der fylket går inn med millioner. 

Toppidretts-koordinator ansettes der ute. Spisskompetanse. 

Inne i dette er: Campus, høyskoler, NTNU Molde/Ålesund. Kristiansund/med anleggene blir et 

fylkeskommunalt sentrum. 

Stadion tenkt ferdig 31. mars 2022. Teknisk: Stål på plass. Rørleggerfirmaet Lystad har trukket seg. 

Må finne ny rørlegger. 

 

*Ingjerd: Viktig å få med seg regionene. Bør tenke by og land. Skal Kristiansund ha alt? Man må ha 

respekt for omlandet/regionene. Få med seg alle. (Tingvoll videregående har en ugrei historie i så 

måte). 

*Johan: Salg av «Huset». Når det er solgt, er det viktig med en avtale med kjøper som sikrer bruk av 

«Huset» en stund fremover. Verdi satt til 15-17mill.. Selges med leietakere. Sterkt varierende kvalitet 

på leilighetene så man under gjennomgangen bygningen med megler o.a. 

*Havmaraton lørdag 2.juli. Tron snakket om arrangementet på vårt møte 6. april. Og skulle komme 

tilbake og gå videre om dette på dagens møte, ble forhindret i å komme grunnet sykdom. 

Hovedansvarlig er Ole Birger Ulseth. Målsetting: 300 deltakere. Behov: 50 funksjonærer. 

Interesserte av oss i gruppen som ønsker å delta som funksjonærer, oppfordres til melde seg til Tron 

Kjønnø. Disse ønsket å delta som funksjonærer: Torill: Delta i sekretariatet. Marit: Være ute i løypa. 

Henry: Klistre på medaljer o.a. Ingjerd: Interessert i oppgaver. Ivar: Merking/rydding ute i løypa. 

Arvid: Få noe å gjøre i forkant. Ola: Merking/ute i løypa. 



(Denne oversikten er oversendt til Tron). 

*»Frivillighetens dag», søndag 12. juni. Kl 14-17.Arrangementet snakket Tron om på vårt møte 6. 

april. Sted er Stormyra i Folkeparken. Det meste er gratis. Bl.a vafler fra «Vaffelekspressen». Arvid 

etterlyste mer opplysning om arrangementet i pressen. 

*«Spreke seniorer» er et lavterskel-tilbud 1 g. i uken i kommunal regi. Flere grupper er i gang rundt 

om i Kristiansund/Frei. Det er ment å være på et nivå som alle kan delta i. Ikke behov for redskaper. 

Kun en stol hver. Arvid var usikker på hvilket nivå man vil/kan legge seg på. Kan man feks legge opp 

til at enkelte blir gjort i stand til å ta idrettsmerket. Savner informasjon. Det har vært foreslått på 

tidligere møte at Norodd bør kunne stå for et slikt tilbud i «Huset». At det blir et av laget sine tilbud. 

Man bør tenke inn instruktører. Dette tilbudet må planlegges. Med oppstart etter ferien. 

*«Kjøkkentjenesten»: Henry fortsetter å ha ansvaret for denne. Møtedeltakere er ham behjelpelig etter 

behov. Slik det har vært. Og det har fungert. Og det gjorde det også i dag. Og det til gangs. 

*Mat-intoleranse. Drøfting. Det bør tenkes inn i forhold til hva vi serverer på våre møter. Det har med 

respekt og hensyntagen å gjøre. Vi har ikke merket et slikt behov blant de oppmøtte hittil. Men med 

tanke på andre som kan komme, bør man ha dette i tankene. Henry kjøper fremover inn glutenfritt mel 

til vaflene. Han kunne forøvrig ikke se røde tall i sitt regnskap. Derfor ingen betaling til ham denne 

gang. 

* * * 

I etterkant av møtet har leder Johan Aas ønsket å komme med flg innspill: 

Norodd har som målsetting om også å ha et tilbud til pensjonistene i Norodd. Det er viktig å skape et 

miljø som skal skape et godt nettverk som også tiltrekker seg andre pensjonister i byen. Dette bør skje 

gjennom å skape en attraktivitet - skape et sted hvor flere ønsker å oppsøke og delta i. 

Det idrettslige behøver ikke å være det sentrale, men trivselen bør være fremtredende. 

For å skape det ønskede gode miljøet, er det naturlig at gruppen innlemmes i det øvrige arbeidet som 

skjer i klubben. Det er viktig at gruppen ikke føler seg «utnyttet», men at de deltar på lik linje med 

øvrige medlemmer i klubben. 

Dette kan være deltakelse som funksjonærer, dugnader og andre oppgaver som skal utføres. På den 

måten kan vi skape et nødvendig samhold mot felles mål. 

*Dette var det siste møte før ferien. 

*Neste møte blir onsdag 7. september. 

Referat: Ola M. Hilstad 

 


