
                                         Referat fra møte i «veteran-ressursgruppa» i lokalet 
                                                       onsdag 04.05.2022, kl 11.30-13.30. 
 
14 oppmøtte: Anders, Gunnar, Arnt, Marit, Ivar, Jan Frode, Henry, Arvid, Torill, Ingjerd, Kirsti, 
Gerd, Ingar og Ola 
 
*Ny leder av Norodd, Johan Aas, er bedt om å komme på møtet for å bidra med tanker om driften 
av laget, og om arbeidet med stadion. Johan er på reise. Men vil delta på vårt neste møte i juni. 
 
*Ola var til stede på styremøtet i hovedlaget. Og nevnte kort noen punkter fra dette. Bla ser man for 
seg at Atlanten stadion står ferdig påsken 2023.Optimisme rådet ang det med å holde tidsplanen. 
 
*Det ble tatt en gjennomgang av ref. fra vårt forrige møte. Og flg saker ble videreført her: 
 
*Ang nylig avdøde Arve Ranheim. Jan Frode fortalte kort fra begravelsen til æresmedlem Arve, der 
også nestleder Helge var til sted. I følge Jan Frode holdt  Arves kone en nydelig tale over mannen. 
Det ble i talen fremhevet flere ganger at Norodd hadde betydd mye for Arve. 
 
*Jan Frode etterlyser en bedre kutyme/skikk rundt det å ta farvel med en person som har betydd 
mye for laget. Jan Frode mener man bør ha en fungerende!! oversikt over alder. Det er blitt mange i 
laget i aldersgruppen 60-70 (og eldre). 
Harald Søbstad blir 90år 15. mai. 
 
*Tron opplyste på forrige møte om «Sprek seniorer i Kristiansund», et gratis treningstilbud for 
seniorer i kommunal regi 1 gang i uken. Noe for oss i vårt lokale? Det kom frem på dette møte at 
det er det interesse for et slikt tiltak i Norodd-regi. Noe for avisen? Noen kjente til at elever på 
videregående er blitt brukt som instruktører. Påmelding er hos fysioterapeut Marit Vågland. Ola 
kontakter Tron med tanke på et slikt prosjekt. 
 
*Ingjerd ønsket på forrige møte at det ikke prates når noen har ordet. Under møtets formelle del ble 
dette respektert. Under møtets uformelle del ble det mer «fri flyt» i praten. Som forventet. 
                                                                 ************** 
*Jan Frode fortalte at han i en gruppe på 8 med gjennomsnittsalder på 63, har vært på sykkelturer i 
Calpe i Spania. Varighet 10 dager. Gunstige priser i mars/april. Flybilletter 3000kr, hotell m halv-
pensjon 3500kr. Pluss, pluss. Totalt må man regne med en kostnad på ca 10000kr. Meget sosialt. 
Trenger ikke bringe med sykkel. Lett å leie både vanlig sykkel og el-sykkel. Trafikkmessig ideelt. 
Man tar hensyn. Fint å gå på turer også. Fine temperaturer. 
 
*Det trengs bistand i forbindelse med et treningsstevne (Friidrettskarausell) på Straumsnes stadion i 
regi av Norodd, 19 mai. Hvem vil delta som hjelpere? Greit å få vite om man kan dra flere i samme 
bil. Ingar har sendt ut en mail om dette. Og vil nå sende ut en påminnings-mail. («reminder-mail»). 
 
*Henry, som har hatt ansvaret for vaffelstekingen, ønsker avløsning. 
Han opplyste forøvrig at innkjøp av kaffe og kaker/vafler koster. Og at regnskapet viser «røde tall». 
Og ønsker at dette dekkes inn. Man kan også vippse penger til Henry. Vippsing ble gjort på møtet. 
 
*Arvid og Henry har ryddet og kostet rundt lokalet. Mener de brukte 3 timer. Behov for kosting og 
rydding rundt om i byen. Hvem tar ansvar? Før fantes det vaktmestere. Annen holdning enn før. 
 
*Kaffe og diverse kaker ble som vanlig utmerket tilrettelagt av Henry og gode hjelpere. 
 
                                                                                                              Referent: Ola M. Hilstad 


