
Referat 4/2019 
 

Møtetid: 14/9-2019, kl. 13.00-14.30 
Møtested: Bjerknes, Avlastningsbygget 
Tilstede: Sven-Arne, Mai-Linn, Ketil, Hanne (video), Kjetil 

 
Saker: 

1. Planlegging av 50-årsjubileum 
2. Annet 

 
1. Planlegging av 50-årsjubileum 

- Det er 28 (reelle) påmeldte, 15 som vil bli med på volleyball 
- Hanne har meldt på 5 æresmedlemmer som har vist interesse 
- Ny blest-artikkel snart? 
- + Sende epost til alle (i Oslo), eller til medlemmer? Mai-Linn sjekker med Magne 
- Mat: 

- Vi skaffer griller, pølser og burgere 
- Vi kan lage kanapéer som er klare når folk kommer 

- Utstyr: 
- 42 stoler pluss 34 gamle kantinestoler + 2 benker 
- 9 utebord (til mat) 
- 2 partytelt: ett til mat, ett til noen sitteplasser 
- Weber kullgrill og weber gassgrill har vi 
- Kan låne 2x gassgrill og 1x kullgrill 

- Andre leker: 
- Kubb 
- Bordtennis 
- Vanlig frisbee: nei! farlig for folk og mat. Hva med skumfrisbee? 

- Logistikk og plassbruk: 
- Ted ordner og rigger til volleyball dagen før (på hovedgressplenen) 
- Unngå at folk klynger seg ved gamle røykeplassen 

- Værforbehold, hva hvis regn? 
- Vi venter til mandagen med matinnkjøp 
- Bedre å spille volleyball på sandbanen 
- Sette opp kamera og streame til Tallhall? 
- Grille under partytelt hvis det er sikkert 
- Spørre Tor: kan vi evt. tilberede wienerpølser og burgere på kjøkkenet selv? 

- Informasjon og arrangering 
- Lydanlegg i Tallhall som kan tas ut 
- Kommentering av volleyballen? 
- Vandrepokal for turneringa 
- Hva vi ønsker å si 

- Ønske velkommen når folk kommer, gi info 
- Takke Jan-Inge 
- Litt kort info om BIL? 
- Reklamere for våre aktiviteter 



- Store tavler med info og gamle bilder 
- Æresmedlemmer: Kjetil ringer Jan-Inge ila. uka 

- Lokalisering, forslag  

-  
Mulig at matteltet kommer i skrå bakke, men et eller flere bord kan flyttes til motsatt 
side av hellegangen. 

 
2. Annet 

- Sommeryogaregnskapet gikk med overskudd 
- Yogaen begynner igjen torsdag 29. august 
- Bootcampen begynner igjen tirsdag 27. august 
- Neste møte: neste uke samme tid, onsdag 21. august 13-14 


