Referat fra styremøte i Ellingstadåsen Vel
Torsdag 31. januar 2019
Til stede: Kjersti Beck Skogseid, Gry Brusevold, Harald Håvoll, Ole Jørgen Jacobsen,
Annikken Rustad Jøssund, Berit Brusevold
Ikke til stede: Ingen
Sak 1

Saker til oppfølging fra sist møte

Saker som ble besluttet:
• Styret vedtar da det ikke er noe tydelig dokumentasjon fra tidligere styremøter at
Jon har sluttet av helsemessig årsak.
• Harald Håvoll har rykket opp fra varamedlem til medlem av styret.
• Styret ønsker at styreleder og ett styremedlem får signaturrett.
Sak 2
Vei – bruk av veisikringsmidler
Vellet har fått tilsagn om kr 40.000 til veisikring (av et totalt budsjett på kr 80.000).
Dette er penger som må brukes i 2019 og blir utbetalt i etterkant. Styret vil prioritere å
utbedre veier som ikke vil bli påvirket av regulering/nye veier. Styret v/Gry gjør avtale
med Arnfinn om utbedringene av veiene før sommerdugnaden.
Sak fra beboer som nekter å betale veiavgift for ubebygd tomt går til inkasso.
Opprettelse av separat veilag må forberedes og tas på neste årsmøte.
Veibelysning tas opp igjen når nye veier foreligger.
Sak 3
Årsmøte 2019
Styret ønsker å holde årsmøtet i bedre egnede lokaler, f.eks i Grendehuset/Pinsekirken.
Forslag 8-9 juni. Lørdag kl 11 er dugnad og sommerfest kl 18, søndag kl 14 årsmøte.
Harald tar ansvar for å arrangere sommerfesten. Berit arrangerer
opplegg/rebus/fotballkamp for barna.
Det ble vurdert å holde en ekstraordinær generalforsamling før årsmøtet for å få
gjennomført beslutninger i samme år. Det ble besluttet at dette i stedet skal tas som sak
fremmet av styret i årsmøtet. Det skal vurderes å flytte ordinært årsmøte til februar
enten på Tangen eller i Oslo.
Sak 4
Oppsummering reguleringsplan
Det ble arbeidet mye med regulering i 2019. Omregulering, alt 1, av Ellingstadåsen er
vedtatt. Styret har ingen planer om aktiviteter utover å evt å informere om vedtak fra
kommunen.
Sak 5
Regnskap 2018 – Utkast Budsjett 2019
Vel:
• Noen personer har ikke betalt velavgiften. Dette går til inkasso.
• Vi fikk momskompensasjon for 2017 utbetalt i januar 2018. For 2018 fikk vi
utbetalingen i desember 2018.
• Grasrotsandelen fra Norsk Tipping er økt noe.

Vei:
•
•
•
•

Det er noen personer som ikke har betalt kontingent for 2018 (og for 2017 også).
Alt dette går til inkasso nå.
Veilaget sender ut første og annen gangs purring før vi sender til inkassobyrå.
Faktura sendes ut i februar. Purregebyr ilegges på andre gangs purring. Vi
vurderer e-faktura, Anniken sjekker dette.
Brøyteavgift skal betales per boenhet. Besluttet i årsmøtet 2016. Forslag til
årsmøtet om at det presiseres at brøyting er en del av veivedlikehold.

Anniken informerte om beholdning på bank for vei og vel.
Budsjett 2019, forslag til endring i veikontigent/vedteksendringer
• Forslag 1: Veikontigent 415 kr for alle (sommer/helår/ubebygd tomt/boenhet).
• Forslag 2: Helår: 700 kr, Sommer 250 kr, ubebygd tomt 100 kr.
• Forslag 3: Som i dag.
Styret bør legge en plan for langsiktig vedlikehold av veiene før beslutning om beløp
besluttes. Gry tar dette med Arnfinn, saken tas opp på neste styremøte.
Sak 6
Eventuelt
Be alle korrigere epost, telefon og kontaktopplysninger på årsmøtet.
Sak 7
Neste møte
Tidspunkt for neste styremøte er 03.04.2019 på Tangenten.
Ole Jacobsen
Sekretær
31.01.2019

Saker til oppfølging
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1
Registrering på brreg.no

Dato
18.12.2018

Ansvar
Kjersti

2
3

Behov for bistand regnskap
Velge valgkomite. Forslag Ann
Kristin. Berit er valgkomite.

25.11.2018
21.02.2019

Kjersti
Kjersti/Ol
e

4

Fordeling faktura for
snømåking
Sjekke at vi har forsikring av
styremedlemmer.

25.11.2018

Anniken

01.04.2019

Harald

Styret v/Gry gjør avtale med
Arnfinn om utbedringene av
veiene før sommerdugnaden.
Opprettelse av separat veilag
må forberedes og tas på neste
årsmøte.
Sak fra beboer som nekter å
betale veiavgift for ubebygd
tomt går til inkasso.
Harald tar ansvar for å
arrangere sommerfesten.
Arrangere
opplegg/rebus/fotballkamp
for barna
Fakturaer til medlemmer har
ikke betalt velavgiften for
2018 går til inkasso.
Det er noen eiere som ikke har
betalt veikontingent for 2018
(og for 2017 også). Dette går til
inkasso etter 1. og 2 gangs
purring1.
Faktura for veiavgift sendes ut
i februar. Purregebyr ilegges
på andre gangs purring. Vi
vurderer e-faktura, Anniken
sjekker dette.
Legge plan/budsjett for
langsiktig veivedlikehold. Gry
ser på behovet sammen med
Arnfinn.
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Kommentar
Ikke endret per
8.1.2019. Må endre
navn og medlemmer.
Kjersti bistod
Vi legger ut
forespørsel på
hjemmesiden/epost/
FB.
Avklart.
Harald sjekker hva
vår forsikring
gjennom fellesvellet
dekker av forsikring
av styremedlemmer.

Status

Lukket

Lukket

