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Møte nr. 

 29 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

21/08/2012 
Møtested : 

Neskollen Skole 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Økonomi 

Det er tett dialog mellom kasserer, regnskapskontor og Collector 

vedrørende innkreving av utestående fordringer. Det er gjort en 

grundig jobb med informasjon til meglere og meglerhus. Det 

jobbes nå videre med rutinene for oppfølging av utestående 

fordringer. 

 

Status utestående fordringer er alt i alt 90000,- 

 

Det er behov for å kjøpe tjenester innen MS Office Access 

(database kunnskap) for å vedlikeholde medlemsregisteret. 

 

  

    

 Øvre Neskollen: 

Sentrale representanter fra kommunen var invitert for å drøfte 

videre utbygging. Styret ønsket å få informasjon om kommunens 

oppfølging av utbyggingen, samt komme med innspill til prosessen. 

Styret er opptatt av gangvei, avlastningsvei og generell HMS. I 

tillegg ønsker styret informasjon om veier, infrastruktur og 

friområder som Velforeningen på sikt skal overta.  

Representanter fra kommunen tar med seg innspill i videre dialog 

med utbygger. Kommunen og styret er begge positive til videre 

dialog og samarbeid vedrørende utbygningen. 

  

    

 HMS 

Velforeningen har sendt innspill og kommentarer til HMS og 

innspill til trafikksikkerhetsplan som kommunen har sendt ut.  

Aktuelle temaer er fartsreduserende tiltak som skilting og 

fartsdempere og belysning. Gangvei, bedring av sikt i uoversiktlige 

kryss, omgjøring av Hvamsveien til forkjørsvei mm. 

Deler av disse temaene ligger allerede inne i intensjonsavtalen 
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Velet har med kommunen. 

 

    

 Tellusvegen: 

Styret følger opp møte med Trysilhus vedrørende overtagelse av 

friområder. Noen av punktene fra sommerens møte er igangsatt, 

men en del gjenstår. Det er behov for å se på dreneringen i 

området, men også fullføre avdekkede mangler fra befaring. 

  

    

 Gressklipping: 

Områdene på øvre Neskollen er nå utvidet ytterligere og vil bli 

videre tilpasset. Tilsådde arealer har nå blitt merkbart bedre og 

lekeområdene er blitt mer tydelig i terrenget. 

 

 

  

    

 Forberedelser til dugnad: 

Styret har engasjert Nes Bygdeservice i forkant av dugnaden for å 

rydde langs stier som ungene benytter som skolevei. Tanken er å 

bedre sikt og fremkommelighet. Alternativet er at disse stiene gror 

igjen og at ungene velger mindre trygge veier. 

NBS vil i tillegg sørge for å hente samt kjøre bort innleid utstyr i 

forbindelse med selve dugnaden. 

AU er også engasjert i planlegg, forprosjekter samt innkjøp til 

dugnaden. 

  

    

 Dugnad: 

Det nærmer seg årets høstdugnad 8 og 9 september. Oppmøte i 

amfiet kl. 1000 begge dager. 

Det vil bli lagt opp til varierte arbeidsoppgaver. 

Hovedoppgaver vil være: 

Vedlikehold av eksisterende stier 

Etablering av nye stier 

Opprydding i området rundt Salamanderdammen 

Tynning av trær og utkjøring av grus i Eventyrskogen. 

 

  

    

Info Neste styremøte 11/09-2012 klokken 1900.  

Styret i Tellusvegen II inviteres til møte 

  

 


