
 

 
 

Referat fra styrermøte i Eltonåsen Vel 6. oktober 2014 
 
Tilstede: Atle, Frode, Espen og Nelly 
Forfall: Thorbjørn og Terje 
Sted: Lina Norbysvei 21 
 

Saker: 
 

1. Skogfelling. Thorbjørn følger opp også videre.   
 

2. Trafikksikkerhet. Thorbjørn forsetter å purre. 
 

3.  Trekant bak Rimi. Atle hører med Nannestad kommune hva som er planen der.   
 

4. Oppskrift styre skifte. Thorbjørn sjekker ut hva som må gjøres og lager en oversikt 
som han presenterer på neste styremøte. Dette lages som egne rutiner i tillegg til 
årshjulet. 

 
5. Info-TV. Utsettes. Innspill sendes Thorbjørn jmf. mail sendt ut til styremedlemmene.  

 
6. Juletrebelysning er testes. 6 lenker av ca.7 meter. 5 er hele og virker. En defekt. 

Satser på at de holder også i år. 
 

7. Nye styremedlemmer.  Vi trenger nye medlemmer til neste år. Kasserer, nestleder, 
leder. Rekruttere i tiden fremover. Kanskje få til et fremstøt under julegrantenningen. 
 

8. Lekeplass 
Bestille ringer til grill/ bålplass på lekeplassene. 4 stk. (Elise Kolstads veg, Frithjof E. 
Stabellsveg, Dora Sindingsveg og Lina Norbysveg) Frode sjekker opp og bestiller. 
  
Bestille benkebord. Terje bestiller totalt 4 store. (Willy Moes vei, Lina Norbysvei, 
Frithjof E. Stabellsveg, Elise Kolstadsvei) 
 
Bestille underlag til klatrestativ i Lina Norbys vei (behov ca.6,23 x 6,17). Nelly 
sjekker priser og bestiller.  
 
Det brukes noe av handlingsregelen vedtatt på årsmøtet. 
Noe av arbeidet på lekeplassene blir utsatt til neste år.  
 

9. Oppdatering av facebook og hjemmesiden: Sammensetning av styre, oppdatere og 
fjerne gammel informasjon. Ansvar: Thorbjørn og Terje. 

10. Retningslinjer for ro og orden. Dette er ikke noe vellet kommer til å lage 
retningslinjer for. Vellet oppfordrer naboer til å ta hensyn til hverandre.  
 



 

 
11. Nestemøte blir 17. november kl. 2000 
Saker: Julegrantenning. Info Tv. Forberede avslutning av regnskap og fordele ansvar. Nytt 
møte tidlig i januar der vi går gjennom forberede årsmøte i februar.  
 
 
 
Referat: 
Nelly Barli 

 


