REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL – 19. SEPTEMBER 2013
Tilstede: Atle Hauglund (første del), Thorbjørn Refsum, Frode Tronrud, Nelly Barli
Forfall: André Møller og Tor Espen Skaje
SAKER:
1. Lekeplassene:
a. Frithjof E. Stabellsveg: Har fått på plass gummiunderlaget. Må justere litt rundt med
jord. Kjøpe inn noen bærbusker?
b. Willy Moes veg: Det er mottatt søknad om huske og underlag, ført i pennen av Røtterud.
Søknaden innvilges. Bearbeiding og oppsettelse må gjøres av beboerne selv.
c. Lina Nordbys veg: Vært beboermøte. Prioritert ønske i høst – få på plass ny huske, så
utegrill og litt planering.
d. Dora Sindings veg: Forespørsler om avskraping med påfølgende legging av sand og
subus er rettet til Nordby Maskin og Bjørgeseter / Edwardsen. Mottatt tilbud fra Nordby
maskin på 17 000,-. Styret går for dette. Ønsker å få utført dette i høst. Prioriterte mål om
å få opp huske og nye lamper i ballplanens lyktestolpe (Frode ordner lampene) i høst.
Styret diskuterte ulike huske- og underlagsalternativer. En ble enige om å gå for tre
aluminiumshusker fra Søve med gummimatteunderlag , álla de som lagt i FE Stabells veg.
Nelly fremforhandler rabatter og bestiller.
2. Organisasjonsnummer Eltonåsen Vel
Thorbjørn har fått ordnet med organisasjonsnummer og registrert velforeningen under frivillige
organsisasjoner på på Nannestad kommunes hjemmeside. Organisasjonsnummeret er:
912334384.
3. Medlemsmøte
Det er ønskelig å arrangere beboermøte i løpet av november. Thorbjørn tar kontakt med
kommunene for å forhøre seg om hvem som kan komme og orientere om hva som vil skje nå og i
nærmeste fremtid mht utbygging og trafikksikkerhet.
4. Annet:
a. Thorbjørn lager følgebrev til kontingentutsendelsen. Tar kontakt med Gudmundsen
regnskapsbyrå for å få adresselister for oppdatering.
b. Tor Espen forhører seg nærmere om vellets postboks 59. Hvem har nøklene?

Neste styremøter: Oktober: 14. oktober. kl. 2000, November 18. november.
Referat: Nelly Barli

