Protokoll til styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
07.November.2018
Til: Velforeningens medlemmer
Dato: 07.November.2018
Klokkeslett: 17:00
Møtested: Kongsberg Rådhus
Protokoll fører: Terje Rogde

AGENDA med referat fra møtet
Sak nr.

Sak:

År/Møte-nr./sak.nr.

2018.4.1

Godkjenning av innkallelse og saksliste.

Innkallelse og saksliste ble godkjent.
2018.4.1 A

Konstituering av styret med ansvars område.

Lars har vært fast styremedlem og løypeansvarlig i mange år og er nå varamedlem i styret. Lars
trekker seg som løypeansvarlig og Terje tar over denne jobben. Lars sitter som Velforeningens
representant i den nye hytteforeningen i kommunen, og er vår kontaktperson i alle saker som
omfatter tilskudd og kommunale spørsmål.
Lars er med i løypelaget og vil bistå med scooterkjøring når vi trenger det. Han vil fortsette å ha sin
private scooter stående i garasjen.
Terje har ansvaret for å kommunisere med løypekjørere og rekrutering av nye medlemmer til
løypelaget. Det vil bli satt opp beredskapsliste, (kjøreplan) internt i løypelaget, for optimalisering av
kjøring hele sesongen.
Løypansvarlig kan gi tillatelse til frivillig mannskap med å bistå i arbeide i godkjent trase etter
gjeldende reguleringsplan. Personer som er i løypelaget vil bli utstyrt med refleksvester, slik at det er
godt synlig hvem som kan kjøre i løypene.
Asgeir II Arbeidsgruppen består av: Per Tore, Lars og Terje som jobber videre med grunnlag for
beslutning av investering i nytt materiell. Grunnlaget må sendes ut i god tid før neste årsmøte til
medlemmene, slik at tilbakemeldinger kan gis til styret i god tid.
Påløpende driftsutgifter til løypelagets virksomhet, vil dekkes ved levering av kvittering til kasserer.

2018.4.2

Gjennomgang av protokoll fra siste styremøte og aksjoner fra forrige styremøte.

Stein Bergstøl kontaktes ang. service og klargjøring av Asgeir for ny sesong.
Nye vedtekter fra veistyrets i Juvsgrend Breisetveien vil bli lagt ut på Velforeningens hjemmeside.
Velforeningen har mulighet å ha en observatør, men ikke et styremedlem til veistyret. Styret jobber
med å anskaffe oversiktskart og informasjon om Velforeningen ved bommen.

2017.4.3

Økonomi:
a) Status på innbetalt medlemskap 2018: 144 medlemmer
b) Budsjett 2018-2019: Se eget vedlegg
c) Beholdning d.d.:
Brukskonto: Kr. 143 661,Sparekonto: Kr. 301 263,Fondskonto: Kr. 980 031,Total SUM: Kr: 1 424 955,-

2017.4.4

Status og vedlikehold på Asgeir

Ingen planlagte større servicer eller reparasjoner planlagt. Venter på 2. hydrauliske sylindre for løft
og senkning av sporsetter, som har vært innlevert for reparasjon. Gjennomgang av motor og
slitedeler samtidig før sesongstart.

2018.4.5

Gjennomgang av løypene og trase i høst. Hva må gjøres og av hvem?

Løypelaget må ha en befaring med Eivind Kurverud og maskinfører som kan påta seg arbeidet i
løypene sommeren 2019. Denne utbedringen som er godkjent av styret, må gjøres i sommerhalvåret
2019.

2018.4.6

Avtale Løypekjører for sesongen 2018/2019

Styret ønsker å ha en skriftlig avtale med løypekjørere for sesongen og løypeansvarlig tar dette med
løypekjørere.

2017.4.8

Strøm til garasjen i 2018/2019

Styret Avventer med strømtilknytning i garasjen til etter årsmøtet i pinsen 2019. Ved tilknytting av
fiber til garasjen kan være en mulighet for nød punkt ved garasjen.

2017.4.9

Søknad til Kommunen om dekning av tilknytningsavgift til Nore Energi

Søknad ang støtte til tilknytning av strøm fra Nore Energi er blitt avslått.
Styret vil ta kontakt med kommunen for å sende en søknad der vi søker om støtte av
tilknytningsavgiften og investering i eventuell ny løypemaskin/løype materiell fra kommunen.

2017.4.10

Informasjon om Hytteeierforeningen

Informasjon om den nye hytteforeningen som skal være kontaktflaten mot kommunen, vil bli
kommuniseres på Velforeningens hjemmesiden og FB side til medlemmene.

2017.4.11

Fordeling av løypetilskudd fra kommunen 2018/2019

Informasjon basert på hytteforbundets arbeide inn mot kommunen, som regulerer fordelingen av
tilskudd, vil bli kommunisere til medlemmene på hjemmesiden til Velforeningen.

2017.4.12

Dugnadsgruppe fra medlemslisten for merking/rydding av stier og løyper

Velforeningen trenger dugnads hjelp på rydding av traseen før sesongen. Styret vil kommunisere
dette til medlemmene på FB og i E-post. Løypeansvarlig organiserer dette med Eivind og setter en
dato som kommuniseres til medlemmene. Per Tore tilbyr seg å være sjåfør med 6-hjuling hvis dette
er behov.

2017.4.13

Hvem skal arrangere Påskeskirennet 2019.

Valgkomite var innkalt til møtet på fjellet i oktober, men kunne ikke stille.
Valgkomiteen vil bli kontaktet av styret med forespørsel om arbeide for å finne personer til dette
bland medlemmene. Finner ikke valgkomiteen personer blant medlemmene som ønsker å stille til
dette viktige arrangementet, blir det ikke gjennomført påskeskirenn 2019.

2018.4.14

Informasjonstavler på strategiske steder

Styret finner ikke å kommunisere på fysiske tavler som optimalt, da hjemmeside og Sosiale Media
plattformer fungerer svært godt til majoriteten av medlemmene.

2017.4.15

Videre arbeide med medlemsliste

Styret har alltid dette som prioritet, og styret oppfordrer alle medlemmene til å bistå med
rekruteringen av hyttenaboer og grunneiere.

Neste Styremøte møte blir: Januar 2019
MVH: Styret i Åsbøseterdalen Velforening

