REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL – 26. AUGUST 2013
Tilstede:, Atle Hauglund, Thorbjørn Refsum, Frode Tronrud, Nelly Barli
Forfall: Tor Espen Skaje og André Møller
SAKER:
1. Status lekeplasser.
a. Lina Norbys veg: Det gjenstår en avklaring i forhold til hva som kan bli gjort i høst. Atle
kaller inn til befaring med beboerne i nærområdet.
b. Dora Sindingsveg: Har fått satt opp ønsker, budsjett og fordelt arbeidsoppgavene. Regner
med å komme i gang ganske fort.
c. Frithjof E. Stabells veg: Underlag vil komme på plass i løpet av høsten. Nelly kaller
naboer inn til dugnad.
d. Willy Moes veg: Terje får en avklaring hvorvidt ny huske ønskes innen 15. september.
Thorbjørn videresender utbyggingsavtalen på det nye området.
2. TVECO
Terje har vært i møte med Tveco i dag. 168 som er tilkoblet kabelnettet. 101 har bredbånd.
Totalt 251 boenheter. Styret må behandle ny avtale. TVECO har betalt strøm for TV-bua.
Terje sjekker med André om vi har betalt dobbelt. Vi skal ikke betale strøm for TV-bua.
Feil på kabelnettet kan meldes TVECO: Kan meldes dersom dårlig signal, TV-bildet borte,
manglende kanaler, ikke tilgang til internett, tregt internett. 63874080 (0800-2100)
Terje presenterer avtalene som foreligger på senere styremøte.
3. Økonomi- Kontingenter 2013
Regnskapet for 2012 er omsider revidert og godkjent. Dette legges ut på vellet hjemmeside.
Økonomien er ok. Kontingent er ennå ikke sendt ut for 2013. Thorbjørn kontakter igjen André
og Gudmundsen regnskapsbyrå for utsendelse. Thorbjørn lager følgebrev.
4. Info-TV
Har fått avslag fra ICA eiendom på å få plassere Info-TV i inngangspartiet til butikkene. Tynn
begrunnelse. Saken vil bli fulgt opp med en påklagelse i løpet av høsten.
5. Kvistkverning- fjerning
En har ikke fått noen meldinger om behov, så dette blir utsatt inn til videre. Thorbjørn følger
opp og ser på alternative muligheter for å få kjørt bort senere i høst.

6. Medlemsmøte
Møte om reguleringsplaner, utbygging og trafikksikkerhet, mm. i Eltonåsen. Hva skjer
fremover? Vi jobber med å få tak i noen som kan informere om planer og svare på spørsmål.
7. Hjemmeside/ facebook sider oppdateres fortløpende.
Lag og foreninger i Holter kan få informere om større aktiviteter gjennom facebooksiden til
Eltonåsen Vel, men det er styret som skal legge slike nyheter ut.
8. Organisasjonsnummer
Thorbjørn følger opp dette med søknad til Brønnøysundregisteret.
9. Neste styremøte blir 17. september kl. 1930

Referat:
Nelly Barli

