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Møte nr. 

 56 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

18.8.15 
Møtested : 

Nes Arena 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

Per, Sjur, Irene, Knut Arne, og Magne. 

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

 Økonomi: 
Status økonomi gjennomgått uten store annmerkninger  

  

    

 Styrearbeid, roller og belastning: 

Det er i styremøte diskutert styrearbeid, roller og belastning. Det er en stor og til 

tider krevende jobb å sitte i styret i Neskollen Velforening. Vi er mange 

medlemmer og feltet er fremdeles under utvikling/utbygning. Det er mye kontakt 

mot kommune og utbyggere i tillegg til vanlige drift og forvaltningsoppgaver. 

Det har før sommeren vært mange befaringer og møter. Disse møtene 

gjennomføres på dagtid, da kommune og utbyggere ikke alltid har anledning til å 

stille på ettermiddag.  

Styret har diskutert arbeidsbelastning og roller. Styret ønsker ikke å senke 

ambisjonsnivået, med unntak av svarfrister. Det er ikke realistisk å svare ut alle 

henvendelser samme dag. Det er ofte tunge saker som også må diskuteres på 

styremøtene. 

Det fremmes forslag i budsjettprosessen i høst å ha mulighet til å godtgjøre 

arbeid for Velforeningen som utføres på dagtid. 

  

    

 Dugnad: 

Det gjennomføres dugnad på kveldstid 8 og 9 september. Hovedfokus vil være 

grusing av gangstiene inne i feltet. I tillegg generell rydding, kvisting og tilsåing 

ved Rema1000 og inne i idrettsparken ved den nye kunstgressbanen. 

 

  

    

 Klipping Tellusvegen: 

Jordvollen ut mot Nikevegen i Tellushaven sameiet er nå fin planert og tilsådd. 

Arealet inngår nå i Neskollen Velforening sine klipperutiner.  
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 Tagging: 

En del av skolens bygg og Velforening sine anlegg i form av skatepark, bro, 
steiner med mer er utsatt for hærverk i form av tagging. Forholdet er anmeldt 
politiet og Neskollen Velforening har bedt om at de ansvarlige blir forelagt 
utgifter i form av rengjøring og utbedring av skadene som er påført. 
 
Det er bestilt profesjonell fjerning av tagging. 

  

    

 Overtagelsesforretning Tellusvegen: 

Innhenting av pris fra entreprenør for utbedring av fordrøyningsbasseng.  
  

    

 Neste styremøte 1.9.2015 kl.1800  Ute i terrenget for å se over oppgaver 

førdugnad. 

 

  

 


