Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

04/18
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

10.04.2018 kl. 18:00

Nes Arena

Kopi til:

Referent:

Styret

Jostein

Til stede:

Per, Sjur, Børge, Magne og Jostein.
Ikke til stede:

Irene, Knut Arne, Cordola.
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nr.
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Vårdugnad 2018:
Dato: 2. og 3. mai 2018. Fra kl. 17:30.
Aktiviteter:
I)
Jord på øvre som må spres utover. Kan bli utfordrende avhengig
av været fremover. Vurdere å be Døli eller andre om å kjøre det
ut, evt. reservere motorisert trillebår.
II)
Søppelplukking er alltid aktuelt som et lavterskeltilbud.
III)
Såing lekeplass ved Orionvegen 1.
IV)
Hvam IL ønsker å få tatt ned noen tre på langsiden, langs stien
etablert vest for idrettsplassen.
V)
Skogen nede på B1 (Sirius/Polaris). Vurdere å tynne litt i skogen.
VI)
Klargjøre for sanddeponiet/kratt ved fotballbingen.
VII) Se på snø-deponi innenfor postkassen i første stikk Herkulesvn.
Vurdere å vente til høstdugnaden med å ta tiltak som krever utstyrs-/maskinleie.
ETTERSKRIFT:
Datoer for vårdugnaden endret til 14.og 15. mai 2018.
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Lys gjennom idrettsanlegget:
Bør konkurranseutsette dette, og få det som en totalentreprise. Kontakter flere
firma og be om tilbud.
Kravspesifikasjon: Magne og Sjur.
Frist for ferdigstillelse settes til 1. september 2018.
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Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Sak Notat
nr.
3

Ansvar

Frist

Tursti prosjektet / Hvam IL ønsker diskutere et par ting med oss:
Søppelbøtter, parkering og avslutning mot Neskollen m.m. Man ønsker
faste avtaler.
Søppel og søppelhåndtering:
Det anses ønskelig å få etablert en utvidelse av søppeltømmingsavtalen slik at
også turstien dekkes, hele veien inn til Hvamsetertjernet. Per hører med NBS
om hva det blir av kostnader for å få tømt søppelkasser:
1) Hvamsetertjernet er essensielt, og muligens er ikke antallet kasser
langs stien vesentlig i forhold til pris.
2) Alternative frekvenser og sesong.
Parkeringsmulighet:
Ønskelig med å tilrettelegge for at turstibrukere kan ha et sted å sette fra seg et
kjøretøy uten å være til hinder eller ulempe for nabolaget.
Avslutningen mot Neskollen blir som tidligere planlagt.
Infoskilt:
Områdeskilt hvor også bidragsytere til finansiering av turstien skal navngis.
Plassering tas på befaring.

4

Må flere søppelbøtter opp på B4:
Omprioritere?
Avvente B4 til flere boliger er bebodd.
Vi må også gjøre tiltak i Skorpionen.
En søppelkasse settes opp i krysset Melkevegen / Vekta.
Årets kontingentutsendelse:
Inneholder den info om vår nettside etc?
Det ønskes en tilleggsinformasjon som er veldig kortfattet og som for øvrig
viser til nettsiden (www.neskollen.no).
Fibergraving:
Er det behov for tiltak?
Det virker for at det inntil videre er behovet for ytterligere informasjon, men
vi avventer til nærmere sommeren før vi tar kontakt med utbygger og ber om
status. Da må det også legges en plan for videre prosess med opprydding osv.
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Kontakt med kommunen:
Snøbrøyting er ett av temaene vi bør ta opp med kommunen ved første
anledning, sammen med skiltplan og etableringen av sandlager.
Oppfølging av utbygging av fiber spredenett på Neskollen er også i
kommunens interesse.
Ellers kan det dukke opp flere saker som vi med fordel kan ta en dialog med
kommunen om.
Anmode om et møte med kommunen 1. juni 2018. Per sender forespørsel.
Økonomi og NBS:
Rutiner for oppfølging mht. regninger.
Kasserer ønsker rutiner for oppfølging av regninger for arbeid som er bestilt/
utført, slik at det sendes mail til kasserer med hva som er bestilt og
utført/levert, slik at kasserer har mulighet til å følge opp at faktura har
kommet.
Lekeplasser og oppfølging:
Fjorårets rapporter gjennomgått. Per gir tilbakemelding og setter frist 17. mai
2018 for å gjøre gjenstående tiltak.
Anbudskonkurranse for snø, gress og lekeplasser:
Vedrørende snøbrøyteavtale søker vi fortsatt å koble oss på avtalen og
leverandøren. Skal være et av temaene som tas opp med kommunen.
Søppeltømming, gressklipping og lekeplasskontroll har vi blitt utfordret til å
kontrollere prisnivået på. Kan henvende oss til noen aktuelle
tjenesteleverandører og be om uforpliktende priser.
Eventuelt:
Dekket på gangbrua begynner å bære preg av tidens tann. Sjur undersøker om
mulighet og kostnader for å få byttet det ut.
Neste styremøte
Ikke berammet. Avtales på Messenger.
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