Referat fra styrermøte i Eltonåsen Vel 12. januar 2015
Tilstede: Atle, Frode, Espen, Thorbjørn, Terje og Nelly
Sted: Elise Kolstads veg
1. Referat fra sist møte

-

Bytter pære på stolpene i Dora Sindings veg for å se om det funker for å fikse det.
Frode og Thorbjørn ser på det.

-

Tilbakemelding til Gjensidig og kommunen er fulgt opp.

-

Kommunen har utbetalt de 40000,- til Elise Kolstads veg

2. Nye medlemmer

Vi må gjøre en innsats før årsmøte med å skaffe medlemmer. Frithjof E. Stabells veg,
Johan Ryddigstadveg og Willy Moes veg mangler representanter i styret. Det bør
gjøres en ekstra innsats i de veiene for å skaffe kandidater.
3. Årsmøte

a. Regnskapsavslutning- Gudmundsen kan avslutte regnskapet i siste halvdel av
januar.
b. Innkomne saker til Årsmøte
a. Tre felling i Dora Sindings veg
b. Lyspunkt i gangsti
c. Benker til å plassere rundt på feltet

4. Julegrantenningen- evaluering

-

Gikk tom for gløgg. Må ha to dunker med gløgg og en med saft. Ca. 15 liter saft
og 20 liter gløgg

-

Kjøpte ferdig godteposer til kr. 19,90 pr. stk- kjøpte 200 stk. Delte ut ca. 150stk

-

Fakler ca. 30 stk ok

-

Pepperkake bokser ca. 10stk bokser + to glutenfri

-

200 kopper

-

To pakker med tørkepapir/ servietter

-

Bålpanne. Vellet kjøper sin egen. Har lånt de siste årene.

-

Nissedrakt. Vellet kjøper inn sin egen. Har lånt de siste årene.

-

Fikk en kasse med klementiner fra Rimi.

-

Prøver å rette opp betongblokken slik at treet er lettere å montere.

-

Espen sjekker om vi kan få noen bord. Om vi ikke får vurderes det om det skal
kjøpes 3 bord.

-

Bra med musikkanlegg og mikrofon.

-

Korpset spilte.

5. Handlingsprogram 2015-2018 tilhørende trafikksikkerhetsplanen.

Vellet har mottatt melding om vedtak. Kommunen ønsker ikke fysiske sperrer på
gangveier. Det settes opp gang og sykkelvei skilter. Dette uføres i 2015.
For mer informasjon om trafikksikkerhetsplanen se www.nannestad kommune.no
kommunestyremøte 09.12.2014, sak 95/14.
6. Skogrydding og tynning

Frode sjekker med kommunen hvordan man forholder seg til lysmaster som blir
skjermet av trær.
Rødningsby fortsette ryddingen i skråningen mellom Holter barnehagen og gangvegen
til Rustadsagen i løpet av vinteren.
7. Neste styremøte 02.02.2015

-

Årsmøte forberedelse.

Referat: Nelly Barli

