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Sak 12/07  

Forslag om innkjøp av ny gressklipper.  

Vi har fått nytt tilbud på John Deere modell fra Felleskjøpet v/Kjetil Steineide.  

 

Ole-Petter la fram nytt tilbud på John Deere X540 samt en Bauer Autorain vatningsvogn. 

Begge disse er på lager hos Felleskjøpet og vi har fått tilbud på en samlet pris, kr 99.500,- 

eks. mva. 

Modellene blir da klargjort av Felleskjøpet slik at de er helt klare til å brukes. 

Tilbudet er sjekket via Felleskjøpet sin forhandler på Kongsvinger som kommer ut med en 

litt lavere pris på klipperen, men som mangler utstyret for at de skal fungere sammen med 

vatningsvognen samt hengerfeste. 

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å gå til innkjøp av ovennevnte utstyr. Det er også 

ønskelig fra styret om at det kjøpes inn en høytrykksspyler for å holde vedlike klipperen.  

Den eldste av dagens klippere blir lagt ut til salg på våre nettsider. Høystbydende pr 1. 

juli 2007 får tilslaget på denne klipperen. 

  

Sak 13/07  

Eventuelt: 

Vegard tok opp utfordringen med skøytebane på vinterstid. Det bør lages en grind i 

gjerdet på vestsiden slik at det blir enklere å komme til vanntilførselen. Det bør også 

sørges for bedre brøyting. 

Vedtak: Kvam IL arrangerer en høstdugnad der skøytebanen klargjøres før vinteren. Det 

settes også ned en gruppe som får ansvaret for skøytebanen. 

 

Sikring av minimålene ble drøftet. Et av målene veltet da et barn klatret på nettet forleden 

dag. Fotballgruppa har gruppemøte onsdag 13. juni. Sikring av målene diskuteres der. Vi 

har festekroker til målene i speakerbua. 

 

Gi jernet. 

Knut Bjørnstad gjennomførte en innsamlingsrunde av jernavfall sist helg.  

Det begynner å bli en del på oppsamlingsplassen, men det begynner samtidig å bli 

liggende litt spredt utover. 

Ole-Petter sjekker med Forestia om de kan ”dytte” sammen jernet. 

  

Møte ble hevet kl 22.00. 

Ole-Petter Brendstuen 

(Daglig leder Kvam IL) 


