
                                         Referat fra møte i «veteran-ressursgruppa» i lokalet 
                                                       onsdag 07.09. 2022, kl 11.30-13.30. 
 
12 oppmøtte: 

- Marit, Ivar, Henry, Arvid, Torill, Ingjerd, Kirsti, Ingard, Johan, Tron, Helge og Ola 
 

Johan Aas: 

- Generelt god aktivitet i friidrettsgruppen 
- Svømming og sykkel er litt nede 

Ad Norodd-bygget: 

- Er solgt for 13,7 mill. Tilfredsstillende beløp i forhold til regnestykket for det nye lokalet på 
Atlanten.  

- Nye eiere overtar bygget 1. februar, og alt må tømmes innen den tid. Ryddejobben må 
derfor gjøres i løpet av januar. Det vil bli forhandlet om et ev lagerrom. Det er også en 
åpning for ev å beholde salen i enda 3 år. I realiteten vil man vel benytte den åpningen inntil 
man overtar nytt lokale på Atlanten (lokalet blir c. 85m2) Etter planen overtas det nye lokalet 
1. april. 

- Viser for øvrig til de mer formelle opplysningene som kommer fra laget etter hvert. Viser 
også til opplysninger i TK i dag. 

Stadion: Arbeidet går etter planen. 

- Åpningsstevne fredag 30. juni.  

Veien videre: 

- Vi ser vel for oss at samlingene kan avvikles som i dag ut dette året. Ny vurdering senere. 
- Henry steker vafler og koker kaffe. 
- Det gis signaler om at vi ikke må bli for formelle. Inkl. i dette er også at vi bør se litt på hva vi 

egentlig har noe med. Kanskje må vi hver enkelt være flinkere til å sortere og adressere saker 
til laget / gruppene.  Vi har en meget begrenset struktur i denne gruppen. Derfor er det mest 
praktisk å ha brorparten sosialt samvær og uformelle samtaler.  

- Det er naturligvis et høydepunkt når vi får besøk fra laget eller fra gruppene. 
- Hvis noen skal mene noe annet, er det naturligvis o.k., men kanskje vi da også må fungere 

mer som en formell gruppe med mer konkrete ansvarsområder.  Personlig ser jeg ikke for 
meg noe utvidet engasjement i så måte. 

- For meg selv ser jeg for meg: 
o Videre innkalling 
o Mindre referatskriving og koordinering 

NESTE MØTE /SAMLING:  Onsdag 5. oktober kl.1130 

- Henry koker kaffe og steker vafler (kom gjerne litt tidligere for å assistere). 

Kristiansund 09.09.22 

Ref.: Ingard W 


