
REFERAT STYREMØTE ELTONÅSEN VEL –  26. MAI 2014 

 

Tilstede: Frode Tronrud, Terje Østrem, Magnus Åstrøm og  Thorbjørn Refsum  

Forfall: Nelly Barli, Espen Landmark-Rosén, Atle Hauglund  

SAKER: 

Sak 1)  Dugnaden 5. mai gikk greit. Oppslag pa  FB, hjemmeside og ved Rimi. Bra oppmøte og 
 nødvendige gjørema l utført. Huskeunderlag og subbus i Dora Sindingsveg kjørt ut og lagt 
 pa  plass.  

Sak 2) Brønnøysundregisteret og fullmaktsoverføring i bank v/ Thorbjørn. Vært tidkrevende og 
 formell mølle… Registrering av nytt styre omsider i orden. Fullmaktsoverføring ikke – se 
 neste sak. Thorbjørn forfatter oppskrift i Å rshjulet om hvordan oppdateringer i 
 Brønnøysundregisteret kan skje. Ålle i styret som er registrert kan endre opplysninger 
 na r som helst, mot at de signerer.  

Sak 3) Magnus Å strøm, valg inn som kasserer, ønsker a  fratre styret. Styret har derfor ikke egen 
 kasserer. Overføring av fullmakt utsettes til ny kasserer er pa  plass.   

Sak 4) Trær og kvisthauger v/ Thorbjørn. Har vært pa  befaring med Ole Rødningsby. Merkede 
 trær i gangvei til Rustadsaga kan tas ut av Ole. Kan ogsa  fjerne kvisthauger som legges 
 opp ved veien. Har fjernet kvisthaug i Ludvig Brustads veg. Rette forespørsler til 
 kontakter om fjerning av kvistauger i Dora Sindings veg.  

Sak 5) Trafikksikkerhet v/ Thorbjørn. Årbeidsgruppe trafikksikkerhet bør komme i gang – 
 utsettes til høsten. Har forsøkt a  fa  kontakt med kommunen via e-post mht «Trygg 
 skolevei», men ikke fa tt svar. Det nye krysset Ludvig Brustadsveg og Elise Kolstadsveg var 
 et tema – fjerne flere trær for siktens skyld? Fa  pa  plass forgjengerovergang? Følger opp 
 etter sommeren.  

Sak 6)  Åreal mellom F. E. Stabellsveg og ny gangvei besta r kun av jord og stein. Magnus ønsker a  
 følge opp kommunen mht hva som her bør gjøres, for eksempel sa ing.  

Sak 7)  Åd antennebua v/ Terje. Terje sjekker opp med Tveco om a  rive gammelt utstyr i masten 
 og rydde inne i bua.  

Sak 8)  Nye benker til lekeplassene v/ Terje. Ordner med bestilling na r behovet er kartlagt.  

Sak 9)  Lekeplasser. Årbeidet ga r sin gang i Dora Sindingsveg. Huskematter er pa  plass og gress 
 sa dd. Sandkasse er laget. Duk og subbus lagt ut fra Cathinka Guldbergsveg og op til 
 fotballbanen (Takk til Oddvar Iversen!). Årbeid i Willy Moes veg med a  fa  pa  plass ny 
 huske vil ta til  umiddelbart. Ingen foreløpig fremdrift pa  lekeplassene i Elise Kolstadsveg 
 og Lina Nordbysveg.  

Neste styremøte: 26. august 

 

Referat: Thorbjørn Refsum  


