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Møte nr. 

 35 
 

Emne: 

Styremøte 

 

Møtetidspunkt: 

21/5/2013 
Møtested : 

Neskollen Skole 

Kopi til: 

Styret, 
Referent: 

Magne 

Møtedeltakere  

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

 

Sak nr. Notat Ansvar Frist 

    

1301 Økonomi: 

Gjennomgang økonomi. Det er sendt ut purringer på kontingent 2013. 

Gjennomgang av resultatrapport pr.31.5 neste styremøte. Det er benyttet mindre 

enn budsjettert på vårdugnad. Ekstrautgifter for strøing og snørydding utover 

kontrakt for sesongen 2012/2013 beløper seg til ca. 38 000 kroner.  

  

    

1303 Dugnad: 

Dugnad ble gjennomført mandag 6.5 og tirsdag 7.5 fra 1700-2100. Det var en 

vellykket dugnad med godt oppmøte. Nes Bygdeservice ble engasjert i etterkant 

for å kjøre bort søppel som ble samlet sammen på dugnaden. De fikk også 

jobben med å sette i stand gangsti ned til Herkulesvegen samt fylle sandkasser 

på feltet. 

  

    

 Trysilhus/Tellusvegen: 

Det er avtalt møte og befaring med Trysilhus for å utbedre mangler før 

fellesarealer kan overleveres. Befaring vil finne sted 31.5 

  

    

 Tjernet: 

Styret har satt i gang et prøveprosjekt i tjernet for å bedre vannkvaliteten og 

sørge for at det ikke gror igjen. Styret har etter råd fra fagpersoner bestemt å 

installere en fontene for å få mer sirkulasjon i tjernet, samt tilføre 

melkesyrebakterier.  

  

    

 Utbedring av lysanlegg på gangsti langs kunstgressbanen: 

Det er gjennomført en sjekk av anlegget og det må trolig skiftes kabel fra el-skap 

og frem til første stolpe. Dette arbeidet vil utføres samtidig som Hvam Il har 

gravemaskin i område. 

  

    

 Søknad om felling av trær på fellesarealer: 

Styret har mottatt flere søknader om felling av trær på fellesområder. Styret har 

behandlet disse søknadene i styremøte. Det er gjennomført befaringer, det er 
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rådført med fagperson i regi av Nes Bygdeservice samt at kommunen er forspurt 

med hensyn til gjeldende reguleringsbestemmelser. 

Generelt skal man ivareta reguleringsbestemmelsene ved å bevare skog der det 

er skog. Dersom fagmann vurderer trær som syke eller at det er fare for at de vil 

knekke eller velte vil disse tas. 

Trefelling på fellesarealer der det ikke er søkt om tillatelse fra styret vurderes 

politianmeldt. Det er under ingen omstendighet lov å ta ned trær, busker eller 

noe som gror på Velforeningens arealer uten at dette er godkjent. Søknadsskjema 

og informasjon om søknaden finnes på www.neskollen.no.  

Store deler av Neskollen er fotografert fra luften og Velforeningen har disse 

bildene til sammenligning. 

 

    

Info Neste styremøte 18.6.2013 klokken 1800.  

 

  

 


