Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

41
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

20.1.14

Neskollen

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

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

Økonomi:
Foreløpig resultat for 2013 gjennomgås. Det viser et positivt resultat. Kostnader
for utbedring av lysanlegget ved idrettsbanen ble utført til en lavere pris en
forventet takket være solid dugnadsinnsats og bistand fra Kaurstad som stilte
maskiner til disposisjon. Det har vært streng fokus på kostnader gjennom hele
året og i tillegg har man lykkes i å redusere utestående fordringer ytterligere.
Siste finpuss på budsjett 2014 før årsmøte 6.3.2014
Det legges opp til egne avsetningskontoer for veilys, asfalt og lekeplasser.

Forberedelser til årsmøte 2014:
Dato for årets møte settes til 6.3.2014. Innkalling deles ut i alle postkasser og
annonseres i Raumnes i tillegg til vår hjemmeside www.neskollen.no
Søknad om midler til prosjekt ungdomstiltak:
Velforeningen mottar 260 000 kr i stønad fra Gjensidigestiftelsen til dette
tiltaket. Vi har prosjektert byggestart våren 2014 og regner med ferdigstillende
før sommeren. Anlegget vil være åpent for alle og i skoletiden håper vi barna
kan ha god nytte av tilbudet. Det kan kanskje også få noe av skatingen vekk fra
veiene.
Prosjektet består i ny asfalt som egner seg for skating samt moduler som tåler
både sykler, skateboard, rulleskøyter og ikke minst norsk klima.
Det jobbes med å planlegge bygging og innhente priser på nødvendig
grunnarbeider/asfalt.
Øvre Neskollen:
Per og Magne refererte fra møte med DNB vedrørende oppstart neste delfelt på
Øvre Neskollen. Referat fra møte legges ut på www.neskollen.no
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Ansvar

Frist
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Amfiet:
Det jobbes videre med å se på trafikksikkerheten foran amfiet. Skole og Coop
kontaktes og det kommuniseres mot kommunen for å finne en løsning. Det
jobbes med en egnet bom løsning som begrenser for biltrafikk, men samtidig
slipper igjennom motoriserte rullestoler, utrykningskjøretøyer og traktor/lastebil
i forbindelse med brøyting og annet vedlikehold.

Årsmøte 6.3.2014 se egen innkalling
Neste styremøte 19.3.2014 kl.1800
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