ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato

Tid

Møte sted

14.12.2016

17.30-20.30

Carpus Kongsberg

Møteleder

Håvard Moe

Deltagere

Lars Troppen, Roar Elgaaen, Mary-Ann Gustavsen

Ikke tilstede

Olav Halland, Arild Tanem (meldt fravær), Terje Rogde

Møte referat

Mary-Ann Gustavsen

Formål
Bakgrunn/agenda

Sak

Kategori

Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
AGENDA:
1. Gjennomgang av aksjoner fra forrige møte samt godkjenning av
referat fra forrige møte
2. Økonomi status (inkl.status kommunal støtte)
3. Diskutere hva et evt nytt regime for utbetaling av kommunale
midler til sti- og løypearbeidet kan ha å si for Velforeningen
4. Hva skal til for å kunne ta i bruk Skisporet GPS og funksjonalitet,
og hvilke kostnader vil det ha
5. Medlems status + status aksjoner for å øke antall medlemmer
6. Status Asgeir
7. Status løypenett og løypekjøring
8. Status informasjons pakker til nye (og eksisterende) hytte eiere
9. Eventuelt
Bruke DropBox

Ansvarlig Aksjon

1

Håvard

2

Roar

Styremøte referat av 06.01.2016 ble godkjent
Driftskonto
Sparekonto
Fondskonto

kr 229,069,kr 297,977,kr 671,751,-

Overfører fra Driftskonto til Fondskonto i løpet av året!

3

Styre referat

Lars

Etterlyser et oppklaringsmøte med kommunen. Hva betyr
dette for velforeningen? Hvofor er det ujevnt fordelt av
midler til løypene i kommunen.
Sjekk om dispensjasjon fra Motorferdelsloven om de kan
kjøre. Tar kontakt med Terje Halland
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4
5

Ansvarlig Aksjon
Vi har fått lånt en liten GPS-track (telefon) som vi skal teste
Lars
ut. Venter bare på snø.
Roar
Alle

Det kommer snart to nye medlemmer. Registreres i 2017.
Medlemstallet er stabilt, det er likevel nødvendig å jobbe
offentsiv for å få flere medlemmer.

6

INFO
Asgeir

Asgeir venter på snø. Det er blitt skiftet en del rør/slanger på
maskinen nå i høst. Dette fordi det ble funnet litt lekkasje fra flere.
Det er blitt utført en god service fra Nummedal rep&vedlikehold av
Stein Bergstøl.

|

INFO

Venter fortsatt på snø. Vi følger kjøreplanen som tidligere er lagt ut
på Juvsgrenda.no.

8

Arild

9

Alle

Arild har laget en komplett presentasjon som heter
«Velkommen til Åsbøseterdalen» Vi ønsker kun å få laget et
bilde i øvre del av presentasjonen.
Innspill til Randi. Få mulighet til å legge ut info om
Fiskestyret,Vegstyret og Løypekjøringsplanen på den nye nettsiden.
Det er bygget en bro over Stor Tjønnabekken nede på Breisetvollen
Lars fikk regning fra grunneier Harald Ole Halland. Denne ber vi
grunneieren om å sende til kommunen, hvor han ber om en 1/3 av
summen for å dekket utgiftene i denne saken.
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INFO

Ved bommen blir det satt opp en Infotavle fra Vegstyret. Det er et
ønske om å dele denne med Velforeningen.
Neste møte:
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