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Emne:
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Møtetidspunkt:

Møtested :

19/03/2013

Neskollen Skole

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

Per, Petter, Irene, Torkel, Øyvind og Magne.

Sak nr. Notat
1301

Økonomi:
Gjennomgang av økonomi.
Jobben med utestående fordringer har gitt resultater og det er nå god kontroll på
de få gjenstående sakene. Enkelte saker har gått til utleggsbegjæring. Det
innebærer at siden vi har pant i eiendom kan vår inkassosamarbeidspartner sørge
for at de som ikke betalt kontingenten trekkes i lønn. Vi får raskt tilbake våre
penger og medlemmene sitter siden igjen med regningen på renter og inkasso.
Regningene blir fort dobbelt så store dersom man ikke gjør opp for seg.
Kontakt Collector for nedbetalingsplan dersom dere ikke kan betale hele
summen.
Det jobbes med å vaske lister før utsendelse av kontingent for 2013.

1302

Intensjonsavtale med kommunen:
Det er avtalt møte med kommunen 26.4.2013. Agenda for møte vil være status
intensjonsavtalen 2012 og nye punkter for 2013.
Prioritert sak 2013:
Neskollen Velforening vil fremheve gangvei mellom Tomteråsen og Neskollen
som den viktigste saken i 2013.
Viktige punkter som henger igjen fra intensjonsavtalen 2012 som bør
utbedres senest sommeren 2013.
Skilting:
Melkevegen er skiltet 40 fra sentrumsområde og opp.
Pegasusvegen er ikke skiltet som 30-sone.
Jomfrustien er ikke skiltet som 30- sone.
Velforeningen ønsker ikke soneskilt. Det er ikke i tråd med de skilter som
allerede er satt opp.
Ingen snuplasser/vendehammere på Øvre Neskollen er skiltet. Gjelder også
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Ansvar

Frist
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stikkveiene i Herkulesvegen.
Veilys Herkulesveien:
Lysstolpe innerst i Herkulesvegen må settes opp.
Asfalt:
Sjekke status på lovte utbedringer av asfalt rundt på feltet
Krysset Melkevegen/Herkulesvegen:
Omlegging av gangvei/overgang. Utbedring av asfaltkanter. Her må jobben
fullføres for å sikre myke trafikanter.
Nye punkter for avtale 2013:
Aksjon skolevei:
Bom m/lukking + asfaltering i overgangen Sirius og Polarisvegen. Samt
sammensying av stikkveiene i Polarisvegen. Ikke utført, men forsøkes
gjennomført på 2013 budsjett. (aksjon skoleveimidler).
Sluttasfaltering Melkevegen:
Ikke aktuelt i fjor pga. budsjettsituasjonen i kommunen. Tas opp igjen i
år. Gjelder Melkevegen fra Orionvegen til Siriusvegen.
Fartsregulerende tiltak:
Evaluering av fartsdempere i Melkevegen.
Merking av fartsdempere med refleksstolper.
Kantslått:
Ikke tilfredsstillende i 2012. Flere steder ble gjenglemt og hyppighet bør økes.
Må tas opp til ny diskusjon.
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Øvre Neskollen:
Styret i Velforeningen vil diskutere videre utbygging av Øvre Neskollen i møte
med kommunen 26.4.13

1303

Dugnad:
På grunn av konfirmasjon og pinse vil den tradisjonelle avviklingen av
vårdugnad, andre helgen i mai, bli vanskelig å gjennomføre. Styret har et ønske
om å få gjennomført en rekke tiltak før 17mai og har derfor bestemt at dugnad i
år gjennomføres på mandag 6.5 og tirsdag 7.5 fra 1700-2100. Dette vil bli
annonsert i Raumnes, www.neskollen.no samt infoskriv i postkassene.
Aktuelle oppgaver ved vårdugnaden vil være:
Amfiet, og området rundt
Stier
Lekeplasser
Søppelrydding
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Vedlikehold av sittebord
Info
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Neste styremøte 9/4-2013 klokken 1800.

