ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato 29.03.2017

Møte sted Kongsberg – Carpus

Tid 17.30

Møteleder

Håvard Moe

Deltagere

Roar Elgaaen, Terje Rogde, Mary-Ann Gustavsen

Ikke tilstede

Gerd Halland ikke meldt, Arild Tanem og Lars Troppen (meldt
fravær)

Møte referat

Mary-Ann Gustavsen

Formål
Bakgrunn/agenda

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. Nytt regime for utbetaling av kommunale midler til sti- og
løypearbeidet vil redusere våre inntekter. Vi må diskutere hvilke
konsekvenser dette vil ha for velforeningens, samt se på
muligheter for å finne andre inntektskilder for å kompensere for
inntektsbortfallet
4. Søke midler hos Gjensidige stiftelsen
5. Siste status ift å evt komme i gang med bruke av Skisporet GPS
og funksjonalitet
6. Medlems status + aktiviteter for å øke antall medlemmer
7. Status Asgeir & status løypenett og løypekjøring
8. Påskeskirennet 2017
9. Ambisjoner, planer og aksjoner ift gapahuker og benker i
området
10. Eventuelt
Kommunikasjon med medlemmene Hjemmeside,
SOME og print.
Bruke DropBox
Tidspunkt for nytt møte

Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

1

Håvard

2

Roar

Gjennomgang av forrige referat.
Brukskonto: kr 131.989,17 ,Sparekonto: kr 299.615,90,Fond:

Styre referat

kr 775,454,04,-
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Møtereferat
Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

3

Lars

Kommunen vil redusere inntektene til hytteområdene.
Reduseringen gjelder utbetaling pr. hytte. Dette betyr at det
vil bli ca 30% mindre utbetalt til vårt område. Det burde
kanskje våre mulig å få til et møte med de andre
velforeningene i nærområde.

4

Terje

5

Lars

Vi bør lete opp andre søkekriterier som gjelder mulgheter for
å kunne søke om midler som kan være med på å bidra til våres
inntekt. Sjekke opp om vi er registert i noe som heter
Frivillighets registeret. De har søknadsfrist 15. september.
Åpner 1. juli.
Sjekker opp om Skisporet GPS og funksjonalitet.

6

Roar

Roar har gjennomgått medlemslistene. Hytteeiere som ikke
har betalt inn vil bli kontaktet for nærmere forespørsel
angående medlemsskap. Vi har gått opp listene i forbindelse
med tomteeier. Medlemsbetaling er sendt ut. Vi har 117
medlemmer.

Lars

Asgeir er i fin form.

7

ASGEIR

Det er blitt etterlyst av bruker at vi bør frese ved hard snø. Vi
kan ikke frese på is.

Vi bør få kjøreplanen ut på Hjemmesiden . Det skal kjøres
fredag, lørdag og søndag. Burde det kjøres disse dagene
uansett? Det burde være muligher for å kommuniseres om
hvilke dager man skal kjøre i løpet av helgen, men 2 dager bør
kjøres pr helg.
Kan vi få et svar fra Eivind om hvorfor han velger å ikke
kjøre. Det bør bli tettere dialog mellom kjører og bruker.
Er dette noe styre kan bli enige om. Hvem skal ta avgjørelsen
angående ny kjøreplan. Dette gjelder spesielt ved varmere
perioder hvor det smelter om dagen og fryser om kveld i
snøen.
8

PÅSKEKOMITEEN

9

Roar
Håvard

10

Lars
Roar
Håvard

Styre referat

Påskekomiteen har alt under kontroll. Innbydelse er sendt ut
via mail. Det er lagt ut på FB og hjemmesiden. Ønsker at
folk husker på at ta med seg en liten gave. Kanskje ikke alle
men mange, så blir det så mye gøyere. Kanskje noen gaver
som passer til barna også ☺
Det ønskes midler til gapahuker etc.
Ønsker møte med grunneiere på forsommeren. Ønskes også at
det blir kjørt ut stokker etc slik at det kan lages klopper
forskjellige steder, slik at løypemaskinen kan kjøre.
Kan dere gå?
Se vedlagt innkalling til fritidsbeboermøte på Rødberg Hotell
den 11/4 kl. 16-18.30.

ÅSBØSETERDALEN VELFORENING

Page 2 of 3

Møtereferat
Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

11

Alle

12

Alle

13

Håvard

14

Alle

Styre referat

Muligheter for å kunne legge inn et televerk på hjemmesiden
over antall betalende medlemmer.
Informasjonstavlen , hva bør være med. Kan vi henge opp
mailadresser, henvisning til FB og hjemmesiden. Den andre
halvdelen skal deles med Fiskeforeningen
Be om en mulighet for oppdatering av all informasjon fra
Fiskeforeningen angående mail, wips og kontaktpersoner i
Setersdalen.
Neste møte er satt til onsdag 10. mai kl 1700 på Campus
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