
Ellingstadåsen Vel, 
Referat fra styremøte avholdt som nettmøte, 2020-04-16 
 
Deltakere: Harald, Berit, Elise, Ole 
Ikke møte: Maria 

Åpne saker 
Elise ber Arnfinn spesifisere faktura for 2019 der veisikring kommer frem slik at vi kan 
få avklart midler fra Fellesvellet. 
 

Forberedelse årsmøte 
Styret gjorde mindre justeringer på årsberetningen. Leder sender ut informasjon til 
medlemmene om frist for forslag må sendes inn 1 mai. 
Selve innkallingen med vedlegg (årsberetning, Regnskap, Budsjett, Forslag til nye 
vedtekter) sendes ut senest 3 uker før årsmøtet (15 mai). 

Plan regulering 
Vi lager utkast til skriv til kommunen der vi etterspør begrunnelse for av vedtak om 
regulering ikke er fulgt opp i budsjettperioden, Vi spør også om hvorfor rent vann (EU-
reglement, vannforskrifter) og kloakkplaner ikke følges opp. Vi ber om en bekreftelse på 
om / Om ikke området nå er regulert.  Berit lager utkast til skriv. Elise skriver et kapittel 
vedrørende helse og vann. Planen er å sende ut skrivet rett etter neste styremøtet. 

Diverse 
Trappene ned til sjøen, legges inn i planer for 2020.  
 
Neste styremøte avholdes 5 mai kl 18:00. 
 
  
Oslo, 16 april 2020 
 
 
Ole Jørgen Jacobsen 
Referent 
  



 
Nr Sak Dato Ansvar Kommentar Status 
1 Registrering på brreg.no 

Styremedlem og signaturrett. 
 Harald  Ok 

2 Søke om midler fra velforbundet 
om midler til vei for 2020. 

 Elise Avventer til plan for 
veisikring i år.  

 

3 Oppdatere Styreweb og 
ellingvel.org med manglende års- 
og styremøtereferater  

ASAP Harald  Ok 

4 Sende ut epost fra StyreWeb til alle 
medlemmer om at referater ligger 
på 
http://www.ellingvel.org/omoss/
omoss_01/ og 
http://www.ellingvel.org/omoss/
arsmote/  

ASAP Harald  Ok 

5 Innhente tilbud fra Arnfinn på 
utbedring Granåsveien og Subbus i 
Solveien. 

ASAP Elise  Ok 

6 Avklare med Gry bakgrunn for 
heving av kryss 
Utsikten/Fagerliveien før evt 
arbeid utføres. 

ASAP Ole  Ok 

7 Ta kontakt med Adland eller 
Trømborg (utførende) for å finne 
ut hvordan tidsplan for «ny 
Åsenvei» og ledningsnett er. 

ASAP Harald  Ok 

8 Vurdere anskaffelse av nye 
bord/stoler før neste årsmøte. 

2020  Vi har fått 10 stoler fra 
Levernes, tenger 
ikke kjøpe nå. 

OK 

9 Kontakt Velforbundet for 
oppfylling av grus i kasser. 

ASAP Elise  Ok 

10 Be Arnfinn fylle grus i hull ved 
poststativ. 

ASAP Elise  Ok 

11 Søke refusjon fra NVF for 
veiarbeider  

ASAP Maria Pågående arbeid. 
Gjelder 
veisikring/utbedring, 
ikke vedlikehold. 

 

12 Anskaffelse og bruk av Fiken i 
stedet for Styreweb 

Jan 
2020 

Maria  Ok 

13 Medlemmene av styret sender inn 
forslag til endringer på nye 
vedtekter til leder innen neste 
møte. 
 

SM2 
2020 

Alle  OK 

14 Sende ut forslag til vedtekter til 
styret 

ASAP Harald  OK 

15 Leder utarbeider årsmelding og 
sender styret. 

SM2 Harald  OK 

http://www.ellingvel.org/omoss/omoss_01/
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16 Eget styremøte rundt strategi 
utbygging. Kalles arbeidsmøte. 

  Fokus på vann som kan 
være den beste måten å 
få kommunen i tale. 

31. mars 

17 Revisor må avklares. Kristoffer 
eller Anniken? 

ASAP Berit   

18 Maria får beskjed om å sende ut 
faktura kontingent snarest. 

ASAP Maria Ikke sendt ut 
2020.04.16 

 

19 Elise ber Arnfinn spesifisere 
faktura for 2019 der veisikring 
kommer frem. 

 Elise   

20 Vurdere og høre med fellesvellet 
om utbedring nederst mot sjøen. 
Stig fat i fjellet. Samt evt. støpe et 
trappetrinn. 

ASAP Elise Elise tar dette med 
Vold. 

 

21 Sende ut innkalling til årsmøte 
med alle vedlegg. 

16 
mai 

Harald   

22 Purre Arnfinn på veivedlikehold ASAP Elise   
23 Lage svar på «Strategi for sykkel 

og gange 2020-2030» 
 Berit   

24 Utarbeide forslag til skriv til 
kommunen vedrørende 
regulering/budsjett. 

5 mai Berit 
m/Elise 

  

 
 


