Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

42
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

19.3.14

Neskollen

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Petter, Sjur, Jan, Øyvind, Irene, Joakim og Magne.
Sak nr. Notat
Ansvar
Info fra Lysløype:
Hvam Il Håvard informerer i forkant av møte om prosjekt tursti/lysløype NeskollenHvamsæter. Hvam Il har nedsatt en gruppe for å jobbe videre med prosjektet.
Joakim og Magne er med i denne gruppa og representerer således Velforeningen
som en av grunneierne.
Første steg i prosessen er å etablere kontakt og komme frem til en enighet med
aktuelle grunneiere. Neskollen Velforening er en av disse grunneierne og vil
delta på en befaring for å se på aktuell omlegging av trase i forbindelse med
utvidelse av Øvre Neskollen.
Det er en klar målsetning om å få etablert en rundløype Neskollen-HvamsæterUdnes-Tomteråsen-Neskollen med «barnevognstandard». Det vil være ønskelig
å etablere lys i traseen fra Neskollen og inn til Hvamsæter, slik at man får
sammenhengende lys på hele runden. Prosjektet er i oppstartsfasen og veien
videre avhenger av hva de ulike grunneierne tillater.
Åpning styremøte:
Per introduserer Jan og Joakim som nye varamedlemmer. Det blir gitt en
introduksjon i Velforeningens historikk og aktuelle pågående saker og
satsningsområder.
1301

Økonomi:
Styret har oppdatert medlemsregisteret før utsendelse av kontingent 2014.
Kontingenten blir sendt ut før påske. For mer info www.neskollen.no

Forberedelser til vårdugnad:
Dato for årets vårdugnad settes til 9 og 10.4. Innkalling deles ut i alle postkasser
og annonseres i tillegg på vår hjemmeside www.neskollen.no
Satsningsområder i år er Eventyrskogen, Salamanderdammen og generell
søppelplukking i og rundt amfiet/tjernet.
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Skateboardpark:
Det er innhentet anbud på etablering av asfaltert flate i forbindelse med
etablering av skateboardparken. PP-Transport AS ble valgt og flaten asfalteres
før påske. Se mer info på www.neskollen.no

Amfiet:
Det er nå bestilt bom for å hindre innkjøring foran amfiet. I tillegg er det bestilt
grus på plassen for å ruste opp området. I tillegg til bom stenges det av for
innkjøring via skolegård og rundt hallen. Velforeningen har hatt dialog med
skole, kommune, Coop, Hvam Il og nødetater er informert

Neste styremøte 23.4.2014 kl.1800
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