Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

43
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

23.4.14

Neskollen

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

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

Økonomi:
Kontingenten ble sendt ut før påske. For mer info www.neskollen.no
Til nå har svært få kommet i retur noe som viser at jobben med oppdateringen av
medlemsregisteret har vært nyttig.
Gjennomgang av resultat budsjett pr. 1.4.14. Det har vært en del store utgifter i
forbindelse med skateboardpark, bom til amfiet og grus. I tillegg har det vært
gjennomført vårdugnad. Styret har klar fokus på økonomi og justerer videre
aktivitet utover året. Sakene som er gjennomført er prioriterte saker som styret
ønsker å gjennomføre på en skikkelig måte. Samlet kommer dette medlemmene
til gode i form av et bedre fritidstilbud til barn og ungdom, et penere og ikke
minst sikrere friareal rundt tjernet og amfiet.
Skateboardpark:
Elever fra skolen ble invitert til å tegne forslag til hvordan parken skulle se ut.
Raumnes hadde en artikkel om saken før påske.
Asfaltering er utført og elementer er nå satt i bestilling. Det er også aktuelt å
benytte steinblokker Velforeningen har fra før.
Estimert levering av modulene til anlegget er i slutten av juni og offisiell åpning
av anlegget vil skje til skolestart i august. Mer informasjon om dette kommer
senere.
Se mer info på www.neskollen.no
Dugnad:
Vårdugnad ble gjennomført 9 og 10.4. Det var bra oppmøte begge
ettermiddager. Det ble tynnet og ryddet i Eventyrskogen og ved
Salamanderdammen. I tillegg ble det ryddet søppel i og rundt tjernet.
Det ble også gjennomført opprydding i Velforeningens friområde rundt
Tellushaven.

1/2

Ansvar

Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Amfiet:
Bom er nå montert og det er tilkjørt noe grus. Resterende grus vil bli tilkjørt de
nærmeste dagene. Innkjøring forbudt skilt vil bli montert.

Intensjonsavtale med kommunen 2014:
Satsningsområder for 2014 ble diskutert og status for avtale 2013 ble
gjennomgått. Møte med kommunen gjennomføres i løpet av mai og ny avtale
legges ut på www.neskollen.no når den foreligger.
Saker og innspill fra årsmøtet vil bli fremlagt for kommunen. Det gjelder spesielt
vurdering av trafikksituasjonen ved skolen og snørydding av gangveier. I tillegg
vil det være aktuelt å se videre på etablering av skilting og fartsdempere i takt
med videre utbygning av Neskollen.
Det jobbes også med en langsiktig plan for vedlikehold av veier i form av
fremtidig asfalteringsbehov.
Neskollen Velforening vil også ta opp gangveien mellom Neskollen og
Tomteråsen.
Bruk av Velforeningens kunstgressbane:
Hvam Il har rettet en henvendelse til Øystein Myhre ved Nes kommune
vedrørende bruk av Velforeningens sin kunstgressbane i forbindelse med
avviklingen av vårcupen og 3x3 cupen. Velforeningen har sagt seg villig til å
låne bort banen under forutsetning at kommunen gir sitt samtykke. Kommunen
har innvilget dette for 2014. Det presiseres at det ikke er lov til å benytte
anlegget til annen organisert trening. Anlegget skal være åpent for alle.
Neste styremøte 21.5.2014 kl.1800
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