ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato 09.08.2017

Tid 1800 – 21.30

Møte sted Dælifaret 38 – Asker, (hjemme hos Arild Tanum)

Møteleder

Terje Rogde

Deltagere

Lars Troppen, Roar Elgaaen, Terje Rogde, Arild Tanum, Anders Hannevik

Ikke tilstede

Gerd Halland, Mary-Ann Gustavsen

Møte referat

Terje Rogde

Formål
Bakgrunn/agenda

Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
2017.3.1

Godkjenning av innkallelse og saksliste

2017.3.2

Gjennomgang av protokoll fra Årsmøtet 3.juni.2017 og
aksjoner fra forrige styremøte 10.mai.2017.

2017.3.3

Økonomi:
a) Status på innbetalt medlemskap 2017
b) Budsjett 2017-2018

2017.3.4

Status og vedlikehold på Asgeir og trase i sommer/høst

2017.3.5

Søknad om midler fra Gjensidigestiftelsen

2017.3.6
Søknad til Kommunen om dekning av tilknytningsavgift til
Nore og Uvdal Energi
2017.3.7

Informasjon om Hytteeierforeningen

2017.3.8

Fordeling av løypetilskudd fra kommunen

2017.3.9
Dugnadsgruppe fra medlemslisten for merking/rydding av
stier og løyper

Styre referat

2017.3.10

Skal vi ha 2. påskeskirenn? (Nord og Sør)

2017.3.11

Annen inntekt til Velforeningen, (Olsok

2017.3.12

Videre arbeide med medlemsliste

2017.3.13

Nytt Styremøte
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arrangement?).

Møtereferat
Sak

Kategori
2017.3.2 Sak 4 fra
årsmøtet:
Mobilmast og
fiber
2017.3.2 Sak 5 fra
årsmøtet:
Strøm
2017.3.2 Sak 6 fra
årsmøtet:
Gapahuk

Ansvarlig Aksjon
Vi kontakter Egil Eide i Trollseth ANS (v/Lars Inge), der vi stiller oss villig
Roar,
til å informere ang. fiber og mobilmast til medlemmene med korrekt
Anders
informasjon med det totale kostnadsbilde for fiber tilknytning.

2017.3.3 Økonomi

Terje

Kontakter Johnny Hansen i Nore Energi for å få total kostnadbilde og
oversikt over det juridiske eierforholdet.

Roar,
Anders

Vi jobber videre med 1 gapahuk ved Svartevann og tar kontakt med
Olav Halland og Gerd Halland for å finne plassering ved vannet, og en
kostnad på grunnarbeide.

Roar

A) 127 betalende medlemmer, sender ut purrebrev på 30 stk
B) Setter opp budsjett for sesongen 2017/2018

Lars
2017.3.4 Asgeir og
Vedlikehold av
løype trase.

Asgeir blir sjekket av Bergstøl i høst før sesongen.
1) Kontakter Karin Helen Svalstuen for godkjenning av omlegging av
Breiset nedkjøringen over tomt: 184/2/0
2) Informerer Terje Halland om hva som må utbedres i nedkjøringen på
Langmyrshaugen løyen
3) Få en godkjennelse fra Eivind på utbedring av løypen sørover der
elven må legges i rør.
4) Evenuelle klopper som legges ut, opp til Gurifeltet?
Vi kan søke på prosjektet med Gapahuker, men vi må ha et
kostnadsbilde og budsjett som må legges ved søknad.

2017.3.5

Søknad om midler
fra
Gjensidigestiftelse
n

Alle

2017.3.6

Søknad om
dekning av
tilknytning for
strøm til garasjen

Alle

Vi avventer til vi har en nærmere tilknytnings dato, som avhenger av
når det skytes kabel over til Breiset.
Når dette er på plass kan vi søke kommunen for dekning av avgiften.

2017.3.7

Informasjon om
Hytteeierforening

Lars

Møte på Rødberg 19. August der Terje og muligens Anders møter
kommunen for Lars.
Lars bestiller opp informasjon til nye «Velkomspakker»

2017.3.8

Fordeling av
løypetilskudd fra
kommunen

Lars/Roar
& Terje

2017.3.9

Dugnad

Lars/Roar
& Terje

Vi har mistet en stor del av tilskuddet da kommunen har endret til en fordeling
pr. antall hytter. Dette må være tema fremover med Hytteeierforeningen og
Kommunen der vi kan fremme vår sak for en mer rettferdig fordeling i
fremtiden.
Utsetter innkalling til dugnad til trasee utbedringene er kartlagt og godkjent. Da
sendes det ut innkalling til dugnad pr. e-post til alle medlemmene og informeres
på hjemmeside og Facebook.

2017.3.10 Påske 2018
2017.3.11

Alle

Annen inntekt Alle

2017.3.12 Medlems lister Roar

2017.3.1 MØTE
3

Styre referat

Alle

Forslag om å ha 2. skirenn, (nord & sør), utsettes til neste styremøte i
November!
Forslag om Olsok arr. Utsettes til neste styremøte i November!
Sender ut purringer til 30 stk som ikke har betalt ennå i år. Forventer at
min. 10 stk betaler.
Nytt styremøte er foreslått torsdag 2. november 2017 i Kongsberg
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