Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

47
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

23.9.14

Neskollen

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Petter, Sjur, Irene, Øyvind og Magne.
Sak nr. Notat
Økonomi:
Det tas en full gjennomgang av økonomi neste møte når alle fakturaer fra
høstdugnaden er mottatt og ført i regnskapet.
Eller er det er god kontroll på de utestående fordringene og arbeidet med å kreve
inn utestående fortsetter.
Skateboardpark:
Det er sendt inn en ny søknad til Gjensidige Stiftelsen for skateboardparken. Det
søkes om midler til å utvide parken med flere elementer. Egenandel i form av
opparbeidelse av asfaltert flate ligger til grunn i søknaden. Svar på søknaden vil
foreligge rundt juletider.
Skateboardparken er flittig brukt noe som er veldig gledelig.
Dugnad:
Høstdugnaden ble gjennomført 13 og 14 september. Oppmøte var bra begge
dager. Det ble kjørt ut store mengder grus på gangstiene fra nedre del av feltet og
oppover. Det ble også ryddet bort en del kratt og trær som stod i eller rett ved
stiene. Det var også stor aktivitet med å plukke søppel.
Rema 1000:
Det er gått en befaring med utbygger og planer for grøntarealer foran butikken
mot gangveien/busstopp er lagt. Dette vil bli etablert av utbygger. Utbygger vil
også ferdigstille gangvei fra krysset i Tellusvegen og langs barnehagen mot
Hvamsmoveien.
Trefelling:
Styret har behandlet noen trefellingssøknader og gått noen befaringer. Nes
Bygdeservice er engasjert for å ta ned noen syke og gamle trær i beltet ned mot
jordene i Polarisvegen.
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Ansvar

Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Nes Bygdeservice:
NBS er engasjert i å åpne grøft i stikkveien til Herkulesvegen for å sikre at
vannet ikke flommer over veien.
NBS er også engasjert i å utbedre stien ned til eventyrstien fra Skateboardbanen.
Denne stien har blitt skylt bort. Det settes nå ned en drenskum og stien
reetableres.

Makeskifte:
Styret har fått en henvendelse fra en beboer vedrørende et makeskifte. Det vil si
at man bytter en del av sin eiendom med en del av en annen eiers eiendom.
Forespørselen gjelder å bytte en del av en eiendom mot en del av et av
Velforeningens sine fellesarealer.
Velforeningen har tidligere gjort dette i et meget begrenset omfang. Det har i alle
tilfeller vært i saker hvor inn/utkjøring til gårdsplass i forbindelse med
oppsetting av ordinær garasje har medført en tryggere inn/utkjøring.
Da henvendelsen ikke kan relateres til dette har styret valgt å stemme nei til
forespørselen.
Avtale med DNB om etablering av lekeplasser nytt del felt på øvre
Neskollen:
Etter møte med DNB vedrørende neste del felt på øvre Neskollen har NV fått en
forespørsel om å etablere lekeapparater i de regulerte FL, felles lek, områdene i
utbyggingsarealet. I tillegg har det vært diskutert å få en støtte i forbindelse med
brøyting og strøing av NV sine veier på delfeltet inntil det er solgt tilstrekkelig
antall tomter til at inntektene i form av kontingent dekker løpende utgifter.
NV har mottatt et forslag til avtale vedrørende etablering av lekeapparater.
Det er avholdt et møte med en leverandør av lekeapparater for å lage et budsjett
for denne jobben. Med bakgrunn i dette har NV kommet med innspill til avtalen
som DNB har fremlagt.

Neste styremøte 21.10.2014 kl.1800
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