Møtereferat

Neskollen Velforening

Møte nr.

31
Emne:

Styremøte
Møtetidspunkt:

Møtested :

30/10/2012

Neskollen Skole

Kopi til:

Referent:

Styret,

Magne

Møtedeltakere

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

Sak nr. Notat
Økonomi
Gjennomgang av økonomi. Utestående er jobbet ned til kr 42000.
Rutiner for innkreving er forbedret og man ser tydelig resultater av
arbeidet som er nedlagt.
Styret går videre med rettslig utleggsbegjæring for beboere med
over 2500 i utestående. Saksbehandlingen tar noe tid, men det
sikrer at utestående gjeld ikke blir foreldet. Dette betyr at gjelden
vil legge seg på boet og redusere inntekten ved et eventuelt salg,
eller gå videre som gjeld der vi rettslig kan trekke i lønn eller andre
verdier.
Styret i Velforeningen kontakter alle meglere i området samt alle
som annonserer salg av eiendom på Neskollen, dette inkluderer
tomter.
Fakturaer for strøm er sjekket og føres mot de respektive poster i
regnskapet. Avlesning av seriemåler fortsetter for å sikre riktig
grunnlag for viderefakturering. Til neste møte kartlegges fakturaer
fra NBS for jobber utover kontrakt.
Øvre Neskollen:

Styret i Velforeningen følger opp møtet med kommunen 21.8.2012
vedrørende videre utbygging av Øvre Neskollen.
(se også referat nr. 29) Det er ønskelig å opprettholde dialogen for
å bidra med innspill i prosessen. Dette for å ivareta våre
medlemmers interesser.

Snørydding:
Sesongen er i gang og det er avtalt et møte med NBS for generell
gjennomgang samt justering av kontrakt for neste sesong da
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Ansvar

Frist

Møtereferat

Neskollen Velforening

Neskollen Velforening har overtatt brøyting av flere veier siden
forrige sesong.

Søknad om spillemidler:
Det jobbes med søknader for skateboard/rulleskøyter anlegg, samt
nytt og utvidet lysanlegg i akebakken. I tillegg vurderes andre
søknader fortløpende.

Intensjonsavtale med kommunen:
Styret jobber med en status på avtalte punkter i årets
intensjonsavtale med kommunen.
Stenging av innkjøring til amfiet:
Det vurderes tiltak for å hindre/regulere innkjøring forbi skolen og
inn til amfiet. Det er til tider mye trafikk her og mange myke
trafikanter. Tiltak vil bli iverksatt til våren i samarbeid med skole
og tilhørende grunneiere.

Info
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Neste styremøte 22/11-2012 klokken 1800.

