Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

64
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

24.5.16

Neskollen

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Sjur, Jostein, Irene, Børge og Magne.
Sak nr. Notat
Økonomi:
Oppfølging av kontingent som har kommet i retur på grunn av ukjent/feil
adresse.
Det er en utfordring å finne opplysninger om rett eier av nye tomter på nytt
delfelt. Det er jobbet mye med å spore opp riktig personer og adresse da
eiendomsoverdragelsene ikke oppdateres fort nok.
Gamle utestående fordringer beløper seg til kroner 37800,Det sendes ut purring/varsel om inkasso for kontingent 2016 i løpet av kort tid.
I forhold til tidligere år er andel innbetalt kontingent som forventet. Varsel og
inkasso gjennomføres som tidligere.
Intensjonsavtale med kommunen:
Det ble avholdt årlig møte vedrørende intensjonsavtale med kommunen 20.5.16
på rådhuset.
Avtalen for 2015 ble gjennomgått og de fleste av punktene er oppfylt eller
igangsatt/løst.
Gang og sykkelvei Tomteråsen / Neskollen er ikke avklart og styret ba derfor om
en redegjørelse for å få en forståelse av hvor saken står, hva som skjer videre og
når den kan gjennomføres. Saken står i utgangspunktet på samme sted som for 1
år siden hva gjelder fremdrift, selv om det har skjedd en del ting i året som har
gått.
Styret redegjorde for status vedrørende igjenfylling av tjernet.
Kommunen vil gjennomføre skilting i henhold til revidert skiltplan når denne
foreligger. I prinsippet innføres soneskilting av parkering forbudt for alle veier
på Neskollen. Dette skal gjennomføres før skolestart 2016/2017.
Styret i Neskollen Velforening støtter dette.
Neskollen etterlyser status rundt grunnundersøkelser vedrørende ny
ungdomsskole i Vormsund. Styret etterlyser rapport og ønsker at denne skal
gjøres tilgjengelig når den ferdigsstilles.
Den signerte intensjonsavtalen for 2016 publiseres på www.neskollen.no når
denne foreligger.

Ansvar

Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Drenering av vei gjennom idrettsanlegget:
Styret jobber med å utbedre veien gjennom idrettsanlegget med drenering og
nytt dekke. Entreprenør har sett på jobben og vi venter på pris.
Veidekket er nedslitt og mangelfull drenering bidrar til at vann blir stående i
grøfter.
Volleyballbanen:
Det er innhentet pris på etterfylling av sand til volleyballbanen. Ideelt sett så bør
dreneringen i området ferdigstilles så dette avventes inntil tilbud er mottatt, ref.
punkt over.
Store trær:
Velforeningen skal sammen med Nes kommune ta ned noen store trær i krysset
Polarisvegen/Melkevegen. Sameiet rydder på dugnad. Dette skjer før sommeren.
Skateboard parken:
Skateboardparken er utvidet med flere elementer og det planlegges en
åpningsfest etter sommerferien 2016. Nærmere info kommer.
Neste styremøte 21.6.2016 kl.1800 Nes Arena
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