Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

59
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

27.11.15

Jessheim, Egon

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Sjur, Petter, Irene, og Magne.
Sak nr. Notat
Referat:
Dette referatet dekker perioden fra styremøte nr. 58 22.10.15 og frem til og med
24.12.15.
Økonomi:
23 desember ble momsrefusjonen klar. Størrelsen på refusjonen lå tett opp til
budsjett og bidrar således til at årsresultat blir tilnærmet budsjett.
Budsjettprosess 2016:
Denne prosessen har pågått siden i høst. Det er innhentet reviderte tilbud fra våre
største underleverandører og satsningsområder er pekt ut. Endelig forslag
foreligger før årsmøtet i 2016.

Styrearbeid, roller og belastning:
Styret har hatt en intern prosess for å kartlegge hvem som kunne tenke seg å
stille til gjenvalg. Videre er valgkomiteen varslet slik at jobben med å finne nye
kandidater i full gang til årsmøte i 2016.
Veilys:
Arkel gjennomførte mandag uke 45 bytte av defekte lyspærer på Velforeningen
sitt veilysanlegg.

Overtagelsesforretning Tellusvegen:
Trysilhus har kommet med forslag til premisser rundt overtagelse. Styret i
Neskollen Velforening styrebehandler dette på styremøte 5.1.2016.
Fordrøyningsbasseng Tellusvegen:
Forslag til løsning foreligger. Økonomiske rammer i forbindelse med
overtagelsen fra Trysilhus er avgjørende for om dette blir gjennomført.
Styrebehandles 5.1.2016
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Vintervedlikehold:
Det ble avholdt befaring med Nes Bygdeservice og Nes kommune på Neskollen
4.11.15. Prinsipper, forventninger, utfordringer etc. ble gjennomgått. Det
etableres et eget deponi for strømasser ved siden av kunstgressbanen.
Det finnes mer informasjon vedrørende snørydding og infrastruktur på
www.neskollen.no
Konfliktrådet tagging:
I sommer ble deler av Neskollen Velforening sine anlegg, deriblant broen og
skateboard parken, utsatt for tagging. Saken ble politianmeldt og to mindreårige
innrømmet senere forholdet. I samarbeid med politi og kommune møttes partene
i konfliktrådet. Begge ungdommene ønsket å gjøre opp for seg og det ble signert
en avtale om å jobbe et gitt antall timer for å dekke utgiftene Velforeningen har
hatt i forbindelse med fjerning av grafittien.
Buss skur:
Kommunen fronter saken sammen med NV. Forespørsel gjelder etablering av
enkle buss skur på holdeplass Neskollen i begge retninger.
Gangvei langs Melkevegen:
Kommunen har utbedret skadene på gangvegen. Videre er det rensket opp i grøft
for å hindre at vannet renner ut over eller under gangvegen slik at den graves ut.
Skorpionen:
Velforeningen har i en lengre periode kommunisert med beboere, utbygger og
kommunen vedrørende siste del av utbygningen av Skorpionen. Utfordringene
har i korte trekk handlet om avvik fra reguleringsplan, avfallshåndtering,
snørydding, og generell avklaring om eierforhold. Utbygger, Nes Kommune og
Velforeningen møtes 5.1.16 for å diskutere videre fremdrift.
Skader på infrastruktur nytt delfelt øvre:
Det er mye aktivitet med tyngre maskiner i forbindelse med bygging av hus på
nytt delfelt. Det har vært en del episoder hvor lysmaster og asfalt har blitt
ødelagt og eller skadet. Samtlige hendelser er fulgt opp og skader på asfalt i
Skytten og skade på lysmast i Enhjørningen vil utbedres av de som har påført
skadene. NV setter pris på tilbakemelding dersom det oppdages nye tilfeller.
Julegrantenning:
Julegrantenning fant sted 29.11.15. Det var fakkeltog ned til sentrum hvor
julegranen ble tent. Julenissen tok turen innom også i år.
Søppelkasser:
Det er bestilt oppsetting av søppelkasser på det nye delfeltet på øvre Neskollen. I
første omgang plasseres disse ut på de fleste av lekeplassene.
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Diverse arbeider:
Nes Bygdeservice er engasjert for å fjerne søppel i tjernet og to ødelagte benker
fra idrettsbanen.
Skateboard parken:
Velforeningen har søkt midler fra flere fond også i 2016. Gleden var derfor stor
når DNB innvilget hele 250 000 til anlegget. Velforeningen legger til 50 000 kr
så vi samlet har et budsjett på rundt 300000 kr. Vi etablerer nå trinn 3 som er den
delen med lys bakgrunn. Tiltaket er populært og både skolebarn, ungdommer og
voksne har brukt parken flittig siden den ble etablert. Mer info om videre
utvikling av parken kommer.
Neste styremøte 5.1.2016 kl.1800 Nes Arena
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