Ellingstadåsen Vel,
Referat fra styremøte hos Harald, 2019-05-01
Til stede: Kjersti, Harald, Berit, Gry, Anniken og Ole

Saker til oppfølging fra sist møte
Se åpne saker.

Veistatus
Vi avventer tidspunkt fra Arnfinn, samt klarhet i kostnader oppe ved
Bergliveien/Solveien. Dessuten må vi bestille grus til dugnaden. Se sak 6.

Årsmøtesaker
Styret vil på årsmøtet informere om hundehold pga meldinger fra beboere.
Det er bestilt kaffe og marsipankake.
Status dokumenter
Dokument
Å rsmøte
innkalling
Å rsberetning
Ellingstadå sen
Vedtekter
Ellingstadåsen Vel
Vedtekter
Ellingstadåsen
Veilag
Regnskap
Budsjett

Endringer/kommentarer
Årsmøtet flyttes til søndag 16 juni kl 13 pga pinsen.
Dugnad flyttes til 15 juni. Rekkefølgen justeres noe for at
vedtekter kommer tidligere. Punkt 9 legges under
vedtektsendringer. Eget punkt med årsavgift.
Div
Div
Vi må vurdere om vi skal ilegge gebyr for de som ikke stiller,
evt tilbakebetaling på veikontigent for de som stiller. Dette
rekker vi ikke å gjøre frem til årsmøtet.
Forventes revidert ferdig 02.05.2019.
Overfører midler til veisikring. Anniken sender budsjett.

Eventuelt
Ingen saker.
Ellingstadåsen, 1 mai 2019,
Referent;
ole

Nr
1

3

4

6

7

8

9

10

12

Sak
Registrering på
brreg.no
Styremedlem og
signaturrett.
Forslag
styremedlemme
r: Ann Kristin,
Aino, Tine, Elise,
Anne Lise. Berit
og Kjersti er
valgkomite.
Fordeling
faktura for
snømåking
2018/19
Styret v/Gry gjør
avtale med
Arnfinn om
utbedringene av
veiene før
sommerdugnade
n.
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/f
otballkamp for
barna
Det er noen eiere
som ikke har
betalt
veikontingent
for 2018 (og for
2017 også).

Dato
18.12.20
18

Ansvar
Kjersti

Kommentar
Ikke endret per 8.1.2019.
Må endre navn og
medlemmer.

Status
Lukket

21.02.20
19

Kjersti/B
erit/Ole

Vi legger ut forespørsel på
hjemmesiden/epost/FB.
Berit tar kontakt direkte.

Vi bør finner flere
kandidater, da tre slutter
slik at vi får
vararepresentanter også
i år.

22.04.20
19

Annikken

Faktura kommer på
35.500.

Anniken sender ut
regning. Gry etterlyses
brøyteregningen.

31.05.20
19

Gry

Arnfinn skal starte uken
etter påske. Gry følger opp

Avventer dato fra
Arnfinn. Berit følger opp
Arnfinn.

01.05.20
19

Kjersti
Gry

Veivedtekter redigeres

1.05.2019 Lukket

ASAP

Annikken

Inkasso sendt

3.4.2019 Lukket

15.06.20
19

Harald

Status: samler historiske
bilder
Styret bestiller ikke mat

15.06.20
19

Berit

Festen starter kl 17 for
barna (til kl 18)

ASAP

Gry og
Anniken
Kjersti

3.4.19 Sende eget brev til
person som nekter å
betale veiavgift for hver
boenhet.
Gry forfattet og Kjersti har
sendt e-post

Lukket

Nr

13

15
16

17

18

19

20

Sak
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 efaktura, Anniken
sjekker dette.
Akseptere tilbud
fra Arnfinn
Forespørsel fra
beboer vedr
overvann.

Dato

Ansvar

Kommentar

Status

ASAP

Anniken

3.4.19 Blir gjort nå i april.

Lukket

ASAP

Gry

Gjøres ASAP

Lukket

ASAP

Kjersti

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.

Lukket

Sende endelig
forslag til
budsjett til
styremedlemme
ne der det også
settes av midler
til vedlikehold av
velhuset.
Informere via FB
at «Forslag til
endringer i
vedtektene må
sendes styrets
leder skriftlig
innen 1 mai.
Sende ut
innkalling til
årsmøte senest 9
mai.
Kjersti lager
forslag til
årsberetning,
Gry og Annikken
fyller ut.

ASAP

Annikken

12.4.201
9

Ole

Styret er ikke pliktig å
informere om dette.

9.5.2901
9

Kjersti

Kjersti bestiller kake,
avlyser Grendehuset.
Avholdes på veltomta

ASAP

Kjersti

Kjersti har sendt utkast
Annikken har levert utkast

01.05.2019 Lukket

Lukket

01.05.2019 Lukket

Nr
21

21
22
22
23

24

Sak
Styret foreslår
pga 75-års
jubileum at vi
stiller med mat
til årsfesten.
Dette samt
levende musikk
avklares.
Plakat for fest og
årsmøte på
veltavla
Inviterer på
facebook til
sommerfest
VFO blir invitert
på årsmøtet som
nøytral part
Vi søker om
midler fra
velforbundet om
midler til vei.
Styret kjøper
printer med
skannerfunksjon
alitet.

Dato
ASAP

Ansvar
Harald

ASAP

Harald

ASAP

Harald

ASAP

Kjersti

ASAP

Gry

ASAP

Kjersti

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

