Referat fra styremøte i Ellingstadåsen Vel
Onsdag 03. april 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
Se kommentarer i tabell datert 3.4.19.
Sak 2
Vedlikehold av vei
Vi har fått tilbud fra Arnfinn. Gry informerte om tilbudet. Styret vedtok å akseptere
tilbudet, samt Bergliveien/Solveien (rør/trefelling) - totalt ca kr 100.000. Grøstad
(Nesodden Eiendomservice) har gitt tilbud på trefelling.
Forespørsel fra beboer vedr overvann. Gråvannsrør er vellets ansvar, mens grøfting er
privat ansvar. Styret sender informasjon til vedkommende om dette, og tilbyr å stille i
møte med beboerne i veien – evt anbefaler vedkommende å ta denne saken til årsmøtet.
Sak 3
Budsjett
Forslag til endring i veikontingent fremmes ikke av styret.
Anniken sender endelig forslag til budsjett. Det settes av midler til vedlikehold av
velhuset.
Sak 4
Manglende innbetalinger
Se kommenter i aksjonsliste.
Sak 5
Årsmøte, innkalling og saksforslag fra styret
Forslag til årsmøtet senest skriftlig styrets leder innen 1 mai. Gjelder endringer i
vedtektene. Det stemmes ikke over benkeforslag som angår sakslisten, men ved
personvalg må et evt benkeforslag stemmes overBenkeforslag kan ikke stemmes over.
Innkallingen sendes senest 9 mai.
Kjersti har booket lokale. Bestiller kake.
Kjersti starter med årsberetning, Gry, Annikken og resten av styret fyller ut.
Sak: Grøfting
Sak: Veilag, vedtektsendringer
Sak: Flytte årsmøtet til februar på Tangenten.
Orienteringssak: Hundehold. Styret har mottatt bekymringer fra beboere og besøkende
på Åsen ang løse hunder og bjeffende hunder. Båndtvang from 1 april. Styrets rolle,
kontakt politiet. Henstille til hundeeiere å håndtere hunden på riktig måte.
Noter: Etterskuddsfakturering for beboere som ikke betaler avgift tar påfølgende år.
Innlegg om Ellingstadåsen: Grethe Edholm kontaktes av Harald for å finne person som
kan holde innlegg.
Sak 6
Dugnad og sommerfest
Dugnad: Sti til ny bussholdeplass retning nord. Gry administrer dugnaden (stier og
grøfting).

Fest: Styret stiller med mat til festen. Drikke bekoster beboere selv.
Musikk evt.
Sak 7
Rekruttering av nye styremedlemmer og valgkomite
Forslag styremedlemmer: Ann Kristin, Aino, Tine, Elise, Anne Lise. Berit og styreleder er
valgkomite. Berit vil forespørre kandidater direkte i påsken. Kjersti har lagt ut melding
på facebook-gruppa og nettsiden.
Sak 8
Neste møte
Tidspunkt for neste styremøte er 2.påskedag, 22.04.2019, kl 14:00 hos Harald.
Ole Jacobsen
Sekretær
05.04.2019

Saker til oppfølging
Nr Sak
1
Registrering på brreg.no
Styremedlem og signaturrett.
2
Behov for bistand regnskap
3
Forslag styremedlemmer: Ann
Kristin, Aino, Tine, Elise, Anne
Lise. Berit er valgkomite.
4
Fordeling faktura for
snømåking
5
Sjekke at vi har forsikring av
styremedlemmer.
6
7
8
9
10
11

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.

Dato
18.12.2018

Ansvar
Kjersti

25.11.2018
21.02.2019

Kjersti
Kjersti/Ol
e

25.11.2018

Anniken

01.04.2019

Harald

31.05.2019

Gry

01.05.2019

Kjersti

ASAP

Anniken

08.06.2019

Harald

08.06.2019

Berit

ASAP

Anniken

Kommentar
Status
Ikke endret per 8.1.2019. Må endre navn og 4.3.19 kommer til altinn.
medlemmer.
Kjersti bistod
Lukket
Vi legger ut forespørsel på
hjemmesiden/epost/FB. Berit tar kontakt
direkte.
Avklart.
Lukket
Harald sjekker hva vår forsikring gjennom
fellesvellet dekker av forsikring av
styremedlemmer.

Lukket
3.4.19 Dekker
ansvarsforsikring for
styremedlemmer.
3.9.19
Lukket

3.4.2019 Lukket

3.4.19 Sendt, ikke betalt.

Lukket

Nr
12

13

14

15
16

17

18

19

Sak
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.
Akseptere tilbud fra Arnfinn
Forespørsel fra beboer vedr
overvann.

Dato
ASAP

Ansvar
Gry og
Anniken

Kommentar
3.4.19 Sende eget brev til person som
nekter å betale veiavgift for hver boenhet.

Status

ASAP

Anniken

3.4.19 Blir gjort nå i april.

Lukket

ASAP

Gry

ASAP
ASAP

Gry
Kjersti

Sende endelig forslag til
19.4.2019
budsjett til styremedlemmene
der det også settes av midler til
vedlikehold av velhuset.
Informere via FB at «Forslag til 12.4.2019
endringer i vedtektene må
sendes styrets leder skriftlig
innen 1 mai.
Sende ut innkalling til årsmøte 9.5.29019
senest 9 mai.

Gjøres ASAP
Grøfting er privat ansvar. Styret sender
informasjon til vedkommende om dette, og
tilbyr å stille i møte med beboerne i veien –
evt anbefaler vedkommende å ta denne
saken til årsmøtet.

Anniken

Ole

Kjersti

Styret er ikke pliktig å informere om dette.

Nr
20

Sak
Kjersti lager forslag til
årsberetning, Gry og Anniken
fyller ut.

Dato
ASAP

21

Styret foreslår pga 75-års
jubileum at vi stiller med mat
til årsfesten. Dette samt
levende musikk avklares.

ASAP

Ansvar
Kjersti
Gry
Anniken
(alle)
Harald

Kommentar

Viktig at vi får promotert årsmøtet/fest
skikkelig i år for å sikre bra oppmøte!

Status

