
 

 

Referat fra styrermøte i Eltonåsen Vel 18.11.2013 
 

 
Tilstede:  Thorbjørn, Atle, Frode og Nelly 
Forfall:  Terje og Tor Espen. 
 
 

Saker: 
 
1) Medlemsmøtet 21. november 
Storstein og Krogh fra kommunen kommer. Det ble sendt ut invitasjon sammen med 
kontingenten for cirka to uker siden. Det er hengt opp plakat på Rimi. Det må henges opp 
plakater på stolper og postkasser på feltene. Styret møter opp 1830 for forberedelser 
 

• Frode: Ordner to blomster - til Storstein og Krogh 
• Atle: Ordner fakler, 100 pappkopper, 10 poser twist 
• Thorbjørn: Ordner lokaler og prosjektor. Er ordstyrer på møtet. 
• Alle tar med to kanner kaffe hver. Nelly tar i setdet med to kanner te og sukker. 

 
2) Planlegging av julegrantenningen 1. desember  
Vi tok utgangspunkt i arbeidsplanen fra i fjor og fordelte oppgaver etter denne malen, samt 
erfaringer skrevet i årets første styrereferat.  
 

• Julegran Thorbjørn hører med Ragnar Østby. Atle kan hjelpe til å sette opp.  
• Gløgg  1 dunk med gløgg og 1,5 dunk med saft. Nelly koker saft. Terje koker 

  gløgg? 
• Lyd  Frode ordner anlegg 
• Pakker  Frode ordner godteriposer ca. 200 stk. Evt. rester av twist fra  

  medlemsmøtet går inn som del av juleposene. Frode står fritt til å kjøpe 
  inn godteri til posene innenfor rammen av maks 25,- pr. pose. 

• Julenisse Hvem kan være julenisse? Forslag mottas! Thorbjørn følger opp. 
• Korps  Thorbjørn har allerede avtalt med korpset 
• Handel  Frode og Nelly ordner:  

• Gløgg, cirka. 15 liter ferdig drikk 
• Solbærsaft, cirka 20 liter ferdig drikk 
• 15 bokser med pepperkaker 
• 300 engangskopper 
• 200 plastskjeer 
• 20 fakler 
• Ferdige blandinger med rosiner/hakkede mandler 
• Rosiner (av hensyn til mandelallergi) 

• Bålpanne Tor Espen ordner bålpanner og ved.  
• Dunker Tor Espen har disse. Tor Espen leverer disse senest dagen før til Nelly 

  og Terje.   
• Bord  Frode tar med plastbord. Nok med et?  
• Plakat   Thorbjørn ordner plakat. Tor Espen har laget utkast. Det er sendt ut 

  invitasjon sammen med kontingentbrevet til alle beboerne + FB. 
 
PS! Alle medlemmene i styret møter 1730 for å rigge  til.  



 

 
3) Årshjul for styrets oppgaver 
Rakk ikke å ta opp dette på dette møtet. Alle må gi innspill på Nellys utkast via e-post. 
Følges opp av Nelly. Foreløpige innspill; 1) Sjekk av lekeplasser legges inn i årshjul på våren 
i forkant av dugnad, 2) Årsregnskapet avsluttes med julegrantenningen, slik at alle regninger 
kan være Gudmundsen regnskapsfirma i hende før jul, 3) Sjekk tilskuddsportalen og andre 
fond og bak inn frister i hjulet.   
 
4) Kvistrydding:  
Medlemmene har frist på seg til melde fra om behov for kvisthenting innen 24. november. 
Kvisthaugene i hogstfeltet ned mot Holtersaga tar Ole Rødningeby seg av. Andre 
kvisthauger kan enten han eller annen entrepenør ta seg av. Trenger større redskap for å 
løfte ned til LBv fra opprenskingen nedenfor aktivitetsplassen i DSv. Thorbjørn holder tak i 
dette.  
 
5) Økonomi 
Vi har holdt oss innenfor budsjettrammene. Ikke alt arbeid rakk en å få utført på de ulike 
lekeplassene i år, men de store innkjøpene er fullført. NB! Regningene fra i år må via 
Thorbjørn leveres senes i løpet av første uke i desember, slik at Gudmunsen rekker å bli 
ferdig med regnskapet tidsnok til at vi kan få det revidert til årsmøtet!  
 
6) Lekeplasstatus 
 

• DSv: Plassen er skrapet av og fylt på med sand, subbus og jord. Må ha inn mer neste 
år. Huskestativ satt opp og jordunderlag dratt ut. Gummimattene legges ut til våren.  

• LNv: Huskestativ satt opp og jordunderlag dratt ut. Gummimattene legges ut til våren. 
• WMv: Huske og gummimatter er kjøpt inn, men oppsetting ventes med til våren. 

Eksisterende huskefundament må tas opp og huskeunderlag planeres.  
 
Neste møte:  
Ingen flere fysiske møter i år. Hvis aktuelt, tilstrekkelig med telefonmøter. På første møte i 
januar må Årsmøtet i februar forberedes.  
 
 
Referat: 
Nelly Barli 
 


