REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL – 30. MAI 2013
Tilstede: Atle Hauglund, Thorbjørn Refsum, Terje Østrem og Nelly Barli
Forfall: André Møller, Frode Tronrud og Tor Espe Skaje

SAKER:
1. Lekeplass/ friområder
Følgende rammer for de ulike plassene ble vedtatt
Lekeplass/ friområde
Lina Norbysveg
Dora Sindingsveg
Frithjof E. Stabellsveg
Willy Moes veg
Totalt

Økonomi
24 000,48.000,17.000,15.000,104 000.-

Koordinatorer
Atle Hauglund
Thorbjørn Refsum
Nelly Barli
Terje Østrem*

* Terje tar kontakt med naboer for å forhøre seg om interessen for å få satt opp en ny huske.
De vedtatte midler dekkes av overførte midler fra 2012 (30.000,-), tilskudd fra kommunen (26.000,-),
utløste tilskudd av egne midler jamfør vedtatt handlingsregel i årets årsmøteprotokoll (13 000,-),
oppgraderingspost (10 000,-), vedlikeholdspost (10 000.-) og handlingsregelpost (15 000.-).
Videre femdrift:
Koordinatorene inviterer så raskt som mulig naboer til planlegging innenfor de vedtatte rammer.
Fremdriftsplaner og budsjetter skal på plass og oversendes styret for godkjenning før utgangen av
juni.
Atle: Atle undersøker hvilke krav det er for å få godkjent ildsted/ bålplass.
Terje: Tar kontakt med velforbundets forsikringsselskap og sjekket hvilke vilkår som gjelder vedr.
Lekeplassutstyr og godkjenning av disse. Eksempler på leverandører av godkjent lekeplassutstyr:Norplay, Søve, Trigonor, Lek og sikkerhet. Nelly er kontaktperson. Vi satser på å kjøpe inn felles der
vi kan. . Forskrift vedrørende lekeplassutyr sendes pr. mail fra Nelly etter møtet. Må leses av alle og
følges ved alt av innkjøp og montering av lekeplassutstyr. Dokumentasjon på produktene som kjøpes
inn legges samen med regnskapsbilagene, slik at vi på en enkel måte kan finne tilbake dersom vi
trenger de ved en senere anledning.
2. Trefelling LNv:
Thorbjørn tar kontakt med Ola Rødningsby og ber han fjerne det som alt er tatt ned. Også trær som
er merket skal kunne tas ned. Det innkalles til ryddedugnad mandagene 10. og 17. juni. Thorbjørn
legger ut informasjon på facebook og setter opp plakater i gangveien. Atle og Thorbjørn sprer
informasjon om dugnaden i sitt nærområde. Til høsten planlegges det å leie kvistkvern på henger for
å kutte opp kvister som er samlet sammen rundt på feltet.
3. Medlemskap i velforening
Atle får fullmakt til å melde Eltonåsen Vel inn i Vellenes Fellesorganisasjon. Medlemsavgift ca.

2000,-. Det er totalt 221 medlemmer som har betalt medlemsavgift i 2012. Det er dette antallet som
registeres ved innmelding.
Medlemskapet gir Eltonåsen Vel blant annet kollektiv forsikringsavtale og juridisk bistand.
4. Sak til neste styremøte: Tveco
5. Status regnskap
Andre var ikke tilstede på møtet. Avventer tilbakemelding om revidering av regnskapet 2012.
Neste møte blir til høsten. Styret holder kontakt pr. mail eller møtes ved behov. NB! Alle holder tak i
sine saker fra vårens arbeid – ikke minst planlegging og prosess mht lekeplassene!
Refernt:
Nelly Barli
30.05.2013

