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Møte nr. 

 46 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

18.8.14 

 

Møtested : 

Neskollen 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Økonomi: 
Gjennomgang av resultat pr. 18.8.14.  

Det er god kontroll på økonomien. Gjøremål og budsjett for høstdugnad er 

gjennomgått.  

Det er også gjennomgått status utestående kontingent. Det er god kontroll på de 

utestående fordringene og arbeidet med å kreve inn utestående fortsetter. 

  

    

 Skateboardpark:   

 Skateboardparken åpnes offisielt 23.8.14. Arrangementet publiseres på 

arrangementskomiteens Facebook side samt med egen flyer i postkassene på 

Neskollen. I tillegg ligger det info ute på www.neskollen.no 

  

    

 Nes Arena: 

Arealet foran Coop og Nes Arena har grodd delvis igjen og det vil derfor bli satt 

i gang rydding og klipping for å gjenopprette opprinnelig tilsådd areal. 

Arbeidene med Arenaen er nå i full gang og styret holdes løpende orientert. 

Det er gitt tilbakemeldinger vedrørende lys på gangstien for å komplettere denne 

mot kunstgressbanen. 

  

    

 Dugnad: 

Høstdugnaden gjennomføres 13 og 14 september. Dette publiseres på 

www.neskollen.no og det deles ut eget infoskriv i postkassene. 

Fokusområdet i år er vedlikehold og påfylling av grus på gangstiene på B2 og 

B2.2, nedre del av feltet og oppover. 

Det er også andre små og store oppgaver som skal løses. Oppmøte kl. 1000 og 

enkel servering. 

 

  

    

 Rema 1000: 

Bygging av ny butikk er i full gang. Det vil bli gjennomført en befaring  med 

entreprenør 27.8.14 for å se på utearealene foran bygget. 

  

http://www.neskollen.no/
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 Drenering: 

Det er til dels store vannmengder som strømmer inn over Velforeningen sine 

fellesarealer i Geminivegen. En opparbeidet gangsti er skylt bort. Dette skyldes 

dreneringsproblemer i forbindelse med utbygging av feltet og advokat har 

skrevet brev til DNB for å finne en løsning på problemet. 

  

    

 Trefelling: 

Styret har fått inn noen nye saker som må vurderes. Kvalifisert personell fra Nes 

Bygdeservice er benyttet for å befare et område med eldre skog i Polarisvegen. 

Her er det en del store døde og dårlige trær som anbefales å felles fortløpende. 

 

  

    

 Neste styremøte 23.9.2014 kl.1800    

 


