Referat fra styrermøte i Eltonåsen Vel 18.jan 2016
Tilstede: Frode, Thorbjørn, Espen, Torkild, Cathrine
Sted: Elise Kolstads vei

 FRA TIDLIGERE:

-

Det sjekkes opp rundt rydding rundt lyktestolper

-

Blir oppfulgt på nyåret med kommunen- kommunen kunne ikke på slutten av 2015
pga. økonomi

-

Grillrinster – Er handlet inn fra ullersmo fengsel og plukket fast med kjetting på
grillringene på alle plasser

-

Sladrespeil – 3000 – 4000 Torkild fikser priser på dette
o Vurderes våren 2016

-

Lyktestolpe bane – Frode sjekker
o Kommunen har ansvaret purres opp fort som mulig

 NYTT:

Ny innkjøring


Årshjul – Thorbjørn sender ut til alle



Adresselister



Alle sjekker sin gate. Frode sender sms.



Ny innkjøring:



Thorbjørn har sendt inn innspill til høringen nytt kryss Åsvegen mot Eltonåsen,
men ikke foreløpig fått noen tilbakemelding



Julegrantenningen- Evaluering 2015
o Gikk tom for gløgg. Må ha to dunker med gløgg og en med saft. ca. 15
liter saft og 20 liter gløgg

o Vellet handlet inn bålpanne og flere juletrely
o

NISSEDRAKT Vellet kjøper inn sin egen til 2016

o

Korps mp bestilles tidlig for 2016 tenningen

o

Vi fåt tak i to til dunker for drikke

o

Mere bøttebanding for 2016

Årsmøte og innkalling 2016:


Fikse revidert regnskap for 2015 med gudmundsen



Finne 2stk som kan godkjenne regnskap



Thorbjørn sender ut brev om innspill til årsmøte: inne uke 3 (Frode sender
sms)



Valg:
o Styreleder: Frode
o Nestleder/sekretær: Torkild
o Regnskap: Espen
o Medlem: J.ryd.: Greger Valin
o Medlem: fe.stab:
o MEDLEM WMV: Cathrine
o Medlem: Dora: Thorbjørn sjekker



Sitter i videre i 2016:
o Frode, Torkild, Espen og Cathrine



Går ut av styret:
o Terje og Thorbjørn. Takk for alt bidraget dere har gitt 



Vi går for styreweb videre for å gjøre det enklere med enttside og
medlemsregister, samt økonomi



Vi må gjøre noen tiltak i forhold til nye medlemmer. Eventuelt hvordan vi ikke
skal miste medlemmer



Brunsnegler: Det skal kjøres i gang med noe her så snart snøen går



Trefelling: Det er nødt til å ryddes opp litt på feltet her i 2016



Nei igjen fra rimi om infoskjerm



Kiwi har fått forespørsel om infoskjerm



Kiwi har også fått forespørsel om Hurtiglader for Elbil

Velarangementer i 2016:


Det SKAL arrangeres grillfest i slutten av mai, starten av juni



Det vil blir vurdert Fest for medlemmer på lyngås rundt september



Fokus for 2016 settes neste møte før årsmøte

VELET PURRER OPP DEKNING PÅ MOBIL FRA TELENOR !!!!!!

Frode Tronrud

