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Sak nr. Notat
1301

Økonomi:
Gjennomgang av økonomi til og med august. Totalt utestående i form av ikke
innbetalt medlemskontingent er ca 60000. Av disse sakene er det nå bare 5 saker
hvor man ikke kommer i kontakt med eier. De resterende har fått varsel om tungt
salær eller har inngått en nedbetalingsordning.
Til neste møte blir det resultatgjennomgang til og med september. Da er alle
utgifter i forbindelse med dugnad og ekstra jobber fra Nes Bygdeservice
inkludert.
Resultatgjennomgangen danner igjen grunnlaget for oppstart budsjett 2014.
Klipping:
Alle arealer som klippes i dag er nå inntegnet på et oversiktskart. Velforeningen
forespør Nes Bygdeservice med tanke på prising av nye områder man ønsker å
inkludere i eksisterende avtale for kommende sesong.
Nes Arena:
Neskollen Velforening har bedt om en status på situasjonen rundt Nes Arena.
Tilbakemelding er at fylke skal ta stilling til søknad de nærmeste ukene.
Trysilhus/Tellusvegen:
Trysilhus purres med hensyn til ferdigstillelse av punker etter befaring 31.5., ny
frist på utearealer er 16.9. Purres igjen!
Vedtekter:
Styret ønsker å se på gjeldene vedtekter med tanke på mulige forslag til
endringer som da vil bli behandlet årsmøte 2014.
Intensjonsavtale med kommunen:
Gjennomgang av status for intensjonsavtale 2013. Skilting og asfaltering er
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gjennomført. Det purres på oppsett av lys innerst i Herkulesveien, samt merking
av fartsdempere. Det vil i tillegg bli etterspurt status rundt tiltak merket sikker
skolevei. Dette er ferdigstillelse av krysset Melkeveien/Herkulesveien, samt
selvlukkende bom i Polarisvegen.
Avtalen kan leses i sin helhet på www.neskollen.no
Gang og sykkelvei:
gruppen for gang/sykkelvei langs Hvamsmovegen er kontaktet og man har sendt
en forespørsel til kommunen om hvorfor prosjektet er forsinket. I følge
arealplanlegger Thor Albertsen skylles dette at man avventer den arkeologiske
rapporten. Geologisk rapport er mottatt. Når denne foreligger skal saken
behandles politisk og dette er forventet skal skje i vinter.
Søknad om midler til prosjekt ungdomstiltak:
Det er sendt søknad til Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsene for å kunne
få til et skate og sykkelanlegg på vårt fellesanlegg. Svar på søknadene kommer i
desember.
Utdypende beskrivelse av prosjekt ungdomstiltak kommer på årsmøtet.
Høringsnotat ny ungdomsskole:
Neskollen velforening har besvart dokumentet "høring- ny ungdomsskole i
området Vormsund. Dokumentet er godkjent i ekstra styremøte 17/9-2013.
Dokumentet ligger ute på www.neskollen.no
Neste møte 8.10.2013 kl.1800
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