
 
REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL - 17.11.2014 

 
Tilstede:  Atle, Espen, Thorbjørn, Frode, Terje 
 
Forfall:  Nelly 
 
Saker: 
 

 Status ref. fra forrige møte: 
 

1. Skogfelling.  -   Vi tar dette når det har fryst til i bakken 
2. Trafikksikkerhet.  -  Vi har mast lenge på kommunen, og plutselig fikk vi svar ett par dager 

føre fristen. Thorbjørn har gjort en kjempe innsats og dokumenter er oversendt 
kommunen. Komite avventer vi noe. 
Vi går over å ser på skyggende vekst. Vi bestiller kjør sakte skilt – Frode 

3. Trekant bak Rimi – Kommunen har sagt det er ferdig fra deres side. Atle purrer svar. 
4. Oppskrift er laget til neste skifte 
5. Info-tv Rimi - Thorbjørn har sendt ut til masse lag og foreninger – fått svar fra en del – ny 

søknad sendes i løpet av uka. 
6. Juletrelys er testet ok. 
7. Nye medlemmer – vi har ett par på blokka som kan være interesserte. Vi holder utsikt.  

Atle og Nelly trer ut til neste år – må finne noen som erstatter. Gå runde for info. 
Frode, Espen, Thorbjørn, Terje er med videre 

8. Lekeplasser –  
Grillringer er under bestilling – mailer er sendt ut – frode fikser rist-løsning (rist i wmv) 
Benker – Neste år 
Underlag -  er ankommet lekeplass 
Huske og klatrestativ bestilles til Elise koldstadsvei 
Frode fikser pris på lys lekeplass DSv 

9. Facebook og hjemmeside – Terje oppdaterer hjemmeside, thorbjørn oppdaterer facebook 
10. OK 
11. Gjensidige tilbakemelding og kommunen om midler 

 
 

 Nye saker: 
1. Vi ser på opprettelse av høyrentekonto – Frode hører med DNB 
2. Julegrantenning: 

- Juletre: Frode sjekker opp om å få tak i ett 
- Lys ok 
- Korps er bestilt 
- Thorbjørn gløgg. Nelly saft. 
- Godteposer er kjøpt 
- Frode fikser pepperkaker- glutenfrie pepperkaker- krus- gløggmix- tørkepapir- fakler 
- Julenisse: ??? Espen sjekker opp nissedrakt hjemme- vi kjøper om vi trenger 
- Bålpanne: Thorbjørn hører med Thor Espen/nisse 
- Bord for servering: Espen hører om noen vi kanskje kan få å ha 
- Plakat v/rimi - facebook og nett om tid osv. settes opp – Terje og Thorbjørn 

3. Tveco er med å ser på tv-bod. Vi varsler. 
4. Brev om innspill til årsmøtet og info om noen vil inn i styret må sendes ut innen årsskiftet. 
5. Revisorer må fikses for regnskap 
6. Betaling Espen med kvittering 

 
Neste styremøte:  
Man. 12.januar kl. 20:00 
 
Referent: 
Frode Tronrud 


