
Fra: Ingard Warvik
Til: Ingard Warvik
Emne: Referat
Dato: måndag 16. januar 2023 09:06:47

Hei alle sammen.

Beklager at jeg ikke har sendt ut noen ord fra siste samling i lokalet onsdag 4/1 2023.

Men her kommer det:

Til stede: Henry, Ola, Marit, Ivar, Ingjerd, Arvid, Johan, Kurt, Ann Mari, Ingjerd, Geir, Anders
og Ingard.

Arvid ble behørig hyllet for sin verdifulle fremstilling i TK som årets idrettsutøver. Han
responderte med en grei og konsentrert historikk over bl.a. hva Norodd friidrett har
betydd for han som veteran og spesielt etter at hans kjære kone gikk bort.

Helge kom innom for å formidle om at vi ble oppfordret av frivilligsentralen til å rette fokus
på frivillighetens dag 18. juni i år.

Ad videre fremdrift ad utflytting av bygget, har Johan sendt over følgende:
Sammendrag av hva jeg sa i dag:
- Onsdag 11. januar er det ryddesjau i K. Knudtzonsgt 1. Leiligheter og boder skal ryddes. Klubben
får en godtgjørelse på kr 250,- pr time pr person. De som har sagt seg villig til å delta denne
kvelden, vil få en mail i løpet av denne uka om når vi skal starte opp.
- Senere blir det behov for vask av noen av badene og de kjøkkene som ikke skal renoveres.
Dette kommer vi tilbake til.
- Norodd får benytte lageret og arkivrommet i kjelleren til oktober måned.
- Vi skal benytte dagens selskapslokale frem til i slutten av april.  Ressursgruppens møte i mai kan
sikkert være i de nye lokalene på Atlanten.
- Arbeidet med nylokalene går etter planen.
- Det jobbes godt med planer om digitalisering av arkivet.  Ola, Ann Mari og Helge jobber med
dette.

Beklageligvis burde dette ha vært sendt ut tidligere, men slik er det nå bare. Merket meg at
Johan selv notert seg de av oss tilstedeværende som kunne delta 11. januar, så håper at det
har gått bra.

Mvh
Ingard W
ref.

jorvila@hotmail.com;  har fått invitasjon til alle møter til denne e-postadressen.
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