Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

01/2017
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

10.01.2017 kl. 18:00

Nes Arena

Kopi til:

Referent:

Styret

Jostein

Møtedeltakere:

Per, Sjur, Børge, Knut Arne, Irene, og Jostein.

Sak Notat
nr.
Økonomi:
MVA-refusjon ga tilbakebetaling á kr. 29 268,- mot budsjettert kr. 150 000,-.
Tilbakemelding er gitt, og det vil bli tatt en ny gjennomgang av innsendt
underlag for å verifisere hva som ikke har blitt medtatt som underlag for
refusjonen.
Lang diskusjon om regnskapstekniske forhold med omklassifisering av
avsetningsposter. Vi må operere med et positivt årsresultat hvor overskuddet
avsettes til å øke egenkapitalen for å imøtegå fremtidige års behov for ekstra
vedlikeholdskostnader for asfaltering, gatebelysning, lekeplasser og annet.
Gjennomgang av budsjett for 2017 sett opp imot budsjett og regnskap for
2016. Ingen større, tunge diskusjoner i møtet.
Arbeidet med etablering budsjett er snart sluttført.
Valg 2017:
Forslag om å øke antall styremedlemmer ved årets valg, i lys av
arbeidsmengde og foreningens størrelse, fordrer vedtektsendringer. Dette er
ikke ansett som formålstjenlig på nåværende tidspunkt, og en tyngre
engasjering av varamedlemmer til å avlaste de faste styremedlemmene
vurderes.
For å få unngå sammenfallende utskfting av brorparten av styret, som per nå
har 6 av 8 medlemmer, varamedlemmer inkludert, med et år igjen etter årets
valg. Det foreslås at Magne velges for nye 2 år som styremedlem 2. Jostein
går inn i funksjonen som sekretær.
Øyvind ønsker avlastning, og Børge hører med en aktuell kandidat fra nedre
del av Neskollen.
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Utestående fordringer
Styret er enstemmige i sin holdning til inndrivelse av utestående fordringer.
Følgelig har man vært klar på å ta saker helt til forliksrådet, og for tiden er hele
6 saker sendt til utleggsbegjæring for å sikre kravet i ytterligere 10 år.
Veigrunn Geminivegen
Vei opp mot og forbi gnr./bnr. 79/164 må man ta en sak på for å sikre at alt
formelt er i orden, og at dette blir dokumentert for fremtiden.
Rekkverk gangstier
Det orienteres om at det er montert rekkverk på 2 bratte gangstier rett før jul.
Dette er en jobb man tenker fortsette med i 2017 for å sikre trygge gangstier
også på vinterstid.
Årsmøtedato
Det tas sikte på ha årsmøtet onsdag 29. mars 2017. Innkallingen må gå ut
senest 28. februar 2017.
Neste styremøte
1. mars 2017, kl.1800, Nes Arena
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