ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato 25.10.2017

Tid 17.00

Møte sted: Kongsberg

Møteleder

Terje Rogde

Deltagere

Roar Elgaaen, Mary-Ann Gustavsen og Lars Troppen

Ikke tilstede

Gerd Halland ikke meldt, Arild Tanem og Anders Hannevik

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
3. Status vedlikhold Asgeir og trase for sesongen 17/18
4. Søknad til kommunen ang. dekning av tilknytningsavgift til Nore
og Uvdal Energi.
5. Informasjon om Hytteforeningen i kommunens regi.
6. Dugnadsgruppe fra medlemslisten for merking/rydding av
løypetrase.
7. Påskeskirenn 2018 (nord og sør siden)
8. Annen inntekt til velforeningen (prosjekt til gjensidigstiftelsen).
9. Videre arbeid med medlemsliste.

Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

1

Terje

2

Roar

3

Lars

Gjennomgang av forrige referat.
Brukskonto: kr 168,993 ,Sparekonto: kr 299.615,90,Fond:
kr 875,453,Alt er under kontroll med løypemaskinen for sesongen.
Vi har fått tillatelse til omlegging av nedkjøringen til Breiset
over tomt 184/2/0, samt utbedring av løypen sørover der elven
må legges i rør.

4

5

Styre referat

Asgeir

Lars

Lars

Lars lager et utkast til Nore Energi angående
tilknytningsavgiften til garasjen, og til kommunen for dekning
av avgiften!
Informasjon om Hytteeierforeningen. Lars tar ansvar ved å
møte opp på disse møtene. Vi bestiller flere
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Møtereferat
Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon
«Velkomstpakker». Fin måte å ble kjent med flere på og
ønske dem velkommen til dalen.

6

Alle

Det vil bli sendt ut forespørsel til medlemmer og dugnads jobb
via Facebook og på hjemmesiden når snøen har gått.
Oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på. Fin måte å bli
kjent med andre hytte beboere på!

7

Roar

Sender ut forespørsel på nord siden om arrangement av eget
påskeskirenn påskeaften. Må ha egen arrangementskommite.

8

Alle

9

Roar

Ønsker innspill på hvordan vi kan få inn flere kroner til
velforeningen.
Det jobbes målrettet med å oppretteholde medlemsmassen.

10

Roar
/Anders

Det oppfordres våre medlemmer om å betale kontigenten for 2017.
Jobber videre med saken om å få gapahuk ved Svartvann. Berørte
grunneier må kontaktes.

11

Alle

12

13

Det oppfordres våre medlemmer som har strøm og de som skal
få strøm at de begrenser uteområdet for «lysforurensning».
Alle
Det er usikkert hvem som skal ha hovedansvaret for å blåse
inn fiber til Åsbøseterdalen. Dette er en sak mellom Nore
Energi, Uvdal Kraftforsyning, Nummedal Fiber og Trollseth
ANS.
Lars/Terje Angående fordeling av løypetilskudd fra kommunen vil det bli
/Anders
satt opp et nytt møte over nytt år.

14

Alle

Hvis noen har lyst til å arrangere Olsok 2019 så ta kontakt
med styret. Vi er behjelpelig med saker og ting!

15

Terje

Han har satt ut merkepinner fra Holmvannskrysset og opp til
Luftsjå. God tur ☺

16

Styre referat

Neste møte er: Januar 2017 i Asker
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