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Møte nr. 

 51 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

24.2.15 
Møtested : 

Neskollen 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Forberedelser til årsmøte 2015: 

Gjennomgang og behandling av innkommende forslag til årsmøte. 

Et forslag er avvist med bakgrunn i at det ikke kunne stemmes over da Neskollen 

Velforening ikke er eier av området saken gjaldt. 

Neskollen Velforening ønsker ikke salg av fremtidig fellesarealer til 

privatpersoner. Vi har skriftlig informert kommunen om dette. Vi ønsker heller 

ikke at tomtegrenser av fellesarealet endres dersom det ikke er grunner som 

flertallet av våre medlemmer profiterer på. 

  

    

 Økonomi: 
Kvalitetssikring av budsjett for fremleggelse til årsmøtet 2015. 

  

    

 Regnskap/revisjon:   

 Det er innhentet pris fra OBOS vedrørende regnskap. Endelig skriftlig tilbud må 

gjennomgås og pris/tjenester må vurderes opp mot dagens løsninger. 

  

    

 Snørydding: 

29.1.14 ble et avholdt et møte mellom Nes Kommune, Nes Bygdeservice og 

Neskollen Velforening. Rutiner for utkalling, kvalitet og gjennomkjøringstid ble 

diskutert. Det har vært to episoder så langt i vinter hvor man har kommet sent i 

gang med brøyting. Begge gangene har det vært maskinelle problemer, en 

utforkjøring og et hydraulikhavari som har forsinket gjennomføringen. 

Det er tett og god dialog med både kommune og NBS hva gjelder brøyting. 

Grenser på henholdsvis 10 og 7cm opprettholdes og strøing tas etter behov. På 

sikt når feltet utvides ytterligere vil man måtte vurdere å sette inn ytterligere en 

traktor dersom forholdene krever det for å opprettholde en forsvarlig 

gjennomkjøringstid av feltet. 

  

    

 Veilys: 

Veilyset ned langs idrettsbanen har tidvis vært slukket. Det er de siste årene 
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utbedret med utskifting av kabel, men anlegget fremstår fremdeles som sårbart 

og ustabilt. Arkel har utbedret noen feil og anlegget lyser nå som normalt. 

Det er også gjennomført skifte av lys i områder med defekte pærer. 

    

 Autovern Løvebakken: 

Det har vært kommunikasjon vedrørende autovern i svingen hvor Pegasusvegen 

går over i Løvebakken. Kommune, utbyggere og Neskollen Velforening har hatt 

en tett dialog rundt behov for oppsett av sikring. Autovernet er nå etablert. 
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