REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL – 10. SEPTEMBER 2012
Tilstede: Thorbjørn Refsum, Birgitte Thomsen, Espen Skaje, Andreas Sundnes, Ragnar Østby,
Erland Øvergård
Forfall: Ingen
Referent: Birgitte Thomsen

SAKER:
1.

Oppslagstavle - Det er bred interesse blant lokale foreninger og organisasjoner for å spre info på
en oppslagstavle på Rimi. Andreas foreslo en flatskjerm med minnepinne, plassering foreløpig
usikker. Thorbjørn forhører seg om dette med butikkleder og ICA.

2.

Hjemmesiden - Den er omsider så godt som oppdatert og styret nesten komplett. Revidert
regnskap må på plass. Post til styret via styret@eltonasenvel.no når fortsatt ikke alle i styret. Må
rettes opp. Styrets referater bør etter hvert kunne legges ut.

3.

Økonomi - Bare 3000kr utestående i medlemskontingent av 239 husstander her på Eltonåsen. Det
dukket opp en usikkerhet er, mht grunnlaget for innkreving av velkontingent for kabeltilknytning
via Tveco. André følger opp.

4.

Lekeplassene:
a. D.S.Sindingsveg: en mer nøyaktig tegning er nødvendig for å få flere midler enn de som
alt er gitt for en tid tilbake. Ragnar følger opp.
b.

L. Nordbysveg: Det er blitt utført og betalt arbeid pålydende ca 60 000,- som ikke er blitt
fremlagt for og godkjent av styret. Det dreier seg om opparbeidelse av vei inn til den
gamle lekeplassen og om opprydning og planering av denne. Den ansvarlige orienterte
om saken. Leder redegjorde så for bakgrunnen for at faktura ble betalt uten at styret som
helthet ble konferert. Begge innså de uheldige omstendighetene og kom med beklagelser
i saken. Styret ble enige om å møtes i ekstraordinært møte mandag den 17.09.12, kl
21.00 for å fatte vedtak om hva styret skal gjøre i denne saken.

c.

F.E.Ryddingstadsveg: Foreløpig ingen tilbakemelding fra beboere om ferdigstilling av
underlag for huske. Thorbjørn følger opp.

Andre saker på sakslista, blant annat logoarbeid og trefelling i LNV ble pga sak 4. b utsatt til
styrets neste ordinære møte, 15. oktober.

