ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato

Tid

Møte sted

24.03.2016

17.30-20.30

Hytta til Roar Elgaaen

Møteleder

Håvard Moe

Deltagere

Lars Troppen, Roar Elgaaen, Terje Rogde, Mary-Ann Gustavsen

Ikke tilstede

Olav Halland, Arild Tanem (meldt fravær)

Møte referat

Mary-Ann Gustavsen

Formål
Bakgrunn/agenda

Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
AGENDA:
1. Diskutere muligheter for å øke inntektene til
Velforeningen (grasrotandelen, flaskepanting på
nordsiden etc)
2. Medlems status inklusiv status på hytte eier/adresselister
vi delte på å oppdatere
3. Status på aktiviteter for å øke antall medlemmer
Godkjenning av referat fra forrige styremøte
4. Status på aksjoner fra forrige styremøte
5. Økonomi status
6. i velforeningen
7. Status Asgeir og status løypekjøring
8. Diskutere mulighetene for å gjøre Seterdalen og området
vårt enda mer attraktivt (gapahuker, benker, stier &
merking etc)
9. Eventuelt

Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon

1

Håvard

2

Lars

Styremøte referat av 06.01.2016 ble godkjent
Juvsgrend.no har vært nede en liten stund. Lars T. for
tilgang til å legge inn referat etc.

3

Alle

4

Lars

Legger inn i Drop box, regnskap, referater, forsikring etc

Trivsel og dugnadsånd:
Ønsker å få satt ut benker og gapahuker. Lars har fått
kontakt med Nore treindustri, innhenter priser. Sjekker opp
om prisforskjeller på dette.
Dette kan bli levert halvfabrikat og fullt oppsatt. Tanker om
hvor de skal stå, men har et ønske om ha en ny benk på
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Sak

Kategori

Ansvarlig Aksjon
Siljenova. Vurderer Veavann, Svartvann og Holmvann som
områder for gapahuker. Grunneiere må kontaktes. Dette
skal fremlegges for Årsmøtet. Dette er fordi dette koster
penger. Det er muligheter få å få dekket 1/3 av kommunen.

5

Mary-Ann

6

Mary-Ann

7

Ber om innlegg på årsmøtet angående mobil dekning av
Lasse Hertel
Ber om status av strøm til Breiset av Tormod Brekke.
Skal vi ha strøm til garasjen til Asgeir?
Hvordan skal dette finansieres?

Info

Legges frem for Årsmøtet

8

Styret har vedtatt å opprette Instagram. Følg med på FB ☺

Info

9

Alle

MEDLEMS STATUS:
Antall betalende medlemmer:
2015: 121 medl
2014: 124 medl
2013: 119 medl

Vi fortsetter med letting etter medlemmene i Grunnboka. Vi
trenger å få solgt medlemskap til nye og gamle hyttefolk
Skal sjekke med Nore Energi om kostnader ved å legge inn
Mary-Ann
strøm til garasjen.

10
11

Info

Lars

STATUS – ASGEIR/LØYPEMASKIN
Hva gjør vi med Asgeir fremover. Den har gått få timer, men
livslinja er lang. Skal vi beholde ham bør vi ha en stor service
sjekk. Den bruker mye frostvæske. Finner ikke årsaken. Vi
skal få en gjennomgang av Stein Bergstål, fra Nummedal
Maskin & Rep.
Skal det kjøpes en ny bør vi ha en tidsplan på dette.

Håvard

12
13

14

Aksjon

Lars

Info
Info

Styre referat

Årsberetning gjøres ferdig for Årsmøtet.

STATUS INFORMASJONS PAKKER:
Turistkontoret har laget ferdig «Velkomstpakker» som vi skal
dele ut til nye hyttefolk.
Vi får en prøvepakke som vi tar med på Årsmøtet for visning

Bør vi lage egne arbeidsgrupper til forfallent arbeid etc?
Lars /

Vi vil fremme for Årsmøtet hvor vidt velforeningen bør
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Sak
15

Kategori

Ansvarlig Aksjon
Terje
kunne fronte andre saker, som for eksempel brøyting og
vedlikehold av veien. Ønsker referat fra Vei foreningen.
Årsmøtet er satt til 14. mai 2016
Kl.16.00
Garasjen til Asgeir på Breiset!
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