ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato

Tid

Møte sted

12.10.2016

17.30-20.30

Kongsberg

Møteleder

Håvard Moe

Deltagere

Roar Elgaaen, Terje Rogde, Mary-Ann Gustavsen, Arild Tanem

Ikke tilstede

Gerd Halland, (ikke meldt fravær), Lars G. Troppen

Møte referat

Mary-Ann Gustavsen

Formål
Bakgrunn/agenda

Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Status på aksjoner fra forrige styremøte
Økonomi status
Medlems status inklusiv status på hytte
eier/adresselister vi delte på å oppdatere
5. Status på aktiviteter for å øke antall medlemmer i
velforeningen
6. Status Asgeir og status løypekjøring
Eventuelt

Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

1

Håvard

Referat fra Årsmøte14.05.2016 ble gjennomgått!

2

Lars

Du holder kontakt med Eivind slik at han gir info om hvilke
dager han skal kjøre. Det er viktig at vi for tilbakemelding fra
Eivind hvis han blir forhindret til å kjøre, da spesielt ved de
store utfartsdagene er det ekstra viktig at vi øker kjøringen,
dette kan for eksempel forhindre at løypene blir veldig isete.

3

Roar

Økonomi:
Driftskonto: 227,567,Sparekonto: 297,977,Fond løypemaskin: 671,751,

4

Roar

Jobber fortsatt med eiendomslistene. Medlemsmassen er stabil.

5

Alle

Kontakter nye hyttefolk å ønsker dem velkommen. Deler ut litt
info om Åsbøseterdalen.
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6

Kategori
Info

7

Ansvarlig Aksjon
Du holder kontakt med Eivind slik at han gir info om hvilke
Lars
dager han skal kjøre. Det er viktig at vi for tilbakemelding fra
Eivind hvis han blir forhindret til å kjøre, da spesielt ved de
store utfartsdagene er det ekstra viktig at vi øker kjøringen,
dette kan for eksempel forhindre at løypene blir veldig isete.
Asgeir

Lars

Hadde besøk av Stein Bergstøl som foretok en service på
maskinen. Maskinen har fortsatt lang levetid igjen ☺

8

Info

Lars

Gapahuker etc. Sjekk med kommunen om hva som er
tilgjenglig.

8

Info

Håvard

Vi bør/må ha egen tilgang til å legge ut referater etc.

Lars

Sjekk med Nore Energi om hva totalsummen vil koster å drifte
garasjen med strøm.

10
11

Brua over Breisetelva er ferdig. Takk til hr Bergstøl.

Alle

12

Roar

Sjekker med Gjensidig stiftelsen ang penger til dugnad,
løypemaskin etc.

13

Roar

Problemer med Brønnøysundregisteret ang eierskifte/forandring

14

Aksjon

15

Lars

STATUS INNKOMNE FORSLAG
Hva er status fra Breiset til;
Holmvann
Deilistjern
Breisetmyra mot Pardis.
Info om gjennomgang av ny trase.

Alle

Bør vi lage egne arbeidsgrupper til forfallent arbeid etc?
Veistyret: Se egen nettside

Roar

Sende mail til alle angående Grasrotandelen.

Info
16
17
18

Info

Terje

Bør også legges ut på FB/nettsiden. Randi fikser dette ☺ En
kommentar var hvordan kommer pengene inn på konto

19

Info

Alle

Send bilde til Randi ang bilde for styret. Slik at folk kan finne
oss i løypa ☺

20

Vi må ha tilgjengelig deler til Asgeir i garasjen for sesongen,

Asgeir

Eksos avløp på garasjen og en service på Asgeir med rep av
eksos anlegg, b.l.a.
21

Det burde holdes en liten dugnad nede i garasjen. Ordne noen
systemer som gjør det mulig å holde orden!

Info
Info

Alle
Neste møte er onsdag 13.12.2016,

Styre referat

ÅSBØSETERDALEN VELFORENING

kl 17.30 til 20.30

Page 2 of 3

Møtereferat
Sak

Kategori

Styre referat

Ansvarlig Aksjon

ÅSBØSETERDALEN VELFORENING

Page 3 of 3

