Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

36
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

20/6/2013

Neskollen Skole

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Petter, Sjur, Irene, Øyvind og Magne.
Sak nr. Notat
1301

Økonomi:
Gjennomgang økonomi pr.31.5. Styret følger resultat opp mot budsjett tett og
legger opp aktivitet deretter. Nes Bygdeservice sender regninger forløpende på
bestilte jobber utover kontrakt for bedre oversikt. Medlemslister er oppdatert for
å få med nye innflyttere og tomtesalg.
Klipping:
Styret har gjennom årsmøte og pr. mail fått ønsker om stadig utviding av arealer
som ønskes klippet. Styret har utvidet klipping av fellesarealer langs gangsti i
Hekulesvegen. I tillegg er det bestemt å gjennomføre kantklipp en gang pr.
måned langs veien fra Hvamsmoveien og opp til Herkulesvegen. Det er i tillegg
bestemt å klippe området foran butikken. Dette er ikke våre områder men styret
anser dette som viktig basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Dette er
også førsteinntrykket når man kjører inn på Neskollen.
Trysilhus/Tellusvegen:
Trysilhus har etter møte og befaring 31.5 blitt enig med styret i Neskollen
Velforening om en del punkter som skal utbedres innen 1.9.13. Det er ført eget
referat fra denne befaringen. Det går generelt på utbedringer av fellesarealer i
form av drenering, utbedringer i vannspeil, gangsti og planering/tilsåing av
arealer samt beplantning i Tellusvegen i henhold til reguleringsplan.
Tjernet:
En mindre fontene er på plass og det tilføres melkebakterier hver 14dag som et
prøveprosjekt for å bedre sirkulasjon og vannkvalitet.
Det virker som medlemmene verdsetter løftet området rundt tjernet har fått og
det virker å være et mer benyttet område nå enn tidligere.
Å bo i Nes:
Raumnes vil intervjue Velforeninger rundt om i kommunen å presentere dette i
artikler utover sommeren/høsten.
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Ansvar

Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Sikring av grustak/steinbrudd:
Styret har kontaktet kommunen vedrørende sikring av grustak/steinbrudd.
Kommunen har kontaktet eiere og det er pålagt å sikre område med gjerde.
Info
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Neste styremøte 20.8.2013 klokken 1800.

