ÅSBØSETERDALEN
VELFORENING
Møtereferat

Dato 23.01.2018

Tid 17.30

Møte sted: Asker hos Anders

Møteleder

Terje Rogde

Deltagere

Anders Hannevik, Mary-Ann Gustavsen, Lars Troppen,

Ikke tilstede

Roar Elgåen meldt fravær. Gerd Halland ikke meldt fravær.

Møte referat

Mary-Ann Gustavsen

Formål
Bakgrunn/agenda

Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sak

Kategori

Ansvarlig

1

Terje

2

Roar

Gjennomgang av aksjoner fra forrige møte samt godkjenning av
referat fra forrige møte
Økonomi status
Status vedlikhold Asgeir og trase for sesongen 17/18
Infotavle ved bommen
Kommunal støtte til bru på Breiset
Påskeskirenn 2018 (nord og sør siden)
Videre arbeid med medlemsliste.

Aksjon
Gjennomgang av forrige referat fra 25.10.2017
Status beholdning pr 23.01.2018
-

Brukskonto:
Sparekonto:
Fondskonto:

Kr. 142 473,Kr. 301263,-.
Kr. 880 031,-.

3

Lars
Alle

Jobber videre med «handlingsplan for stier og løyper». Kom
med innspill av utkastet som er sendt på mail fra Lars. Dette
gjelder oss alle. Vi har 3. prioriterte utbedringer som må
gjøres i sommeren 2018 (ned til Breiset, Langmyrshaugen og
sørover ned til Pardis)

4

Lars

5

ALLE

Velkomspakken
Vi venter på nye brosjyrer fra Turistkontoret for utdeling til
nye hytte eiee v/»Nina på turistkontoret.
Det er ønske fra styret å få til en dugnadsgjeng som kan rydde
stier og løyper. Det gjelder da kvisting og merking av
områder. Det bør opprettes egne grupper som for sine
arbeidsområder. Dette er en meget sosial «happening» som vi
håper noe vil melde seg på. Vi må lage konkrete prosjekter.
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Møtereferat
Sak

Kategori

Ansvarlig

Aksjon
Vi kan ta kontakt med Håkon Lian angående graving. Arild
ønsker seg bro eller lignende over myra ved Ingebjørglia!

6

Alle / Terje

Det vil bli sendt ut forespørsel til medlemmer om dugnads
jobb via Facebook og på hjemmesiden før snøen har gått. Må
være ute i god tid.

7

Roar

Ønsker tilbakemelding om påskerenn på nordsiden. Randi har
allerede videreformidlet informasjon til ny påskekomite!

8

Roar / Lars

Gapahuk
Sjekk opp hvem det er som er grunneier. Vi tror det er flere
eiere. Trenger kun godkjennelse av grunneier for å igangsette
prosjeket! Vi kan vurdere å «konvertere» eller bytte ut et at de
eksisterende båthusene ved Svartvann med Gapahuk for å
unngå 100 m regelen hvis det viser seg å bli et problem

9

Alle

UTEBELYSNING
Når det gjelder reguleringsplan i Seterdalen og utelys ser dette slik
ut: (Til mitt forsvar sendte jeg det også 23.01):
REGULERINGSPLAN ID 2012002 SETERDALEN I - DEL AV
EIENDOMMENE GNR/BNR 188/1, 190/1, 191/ 3 OG 191/5 I
NORE OG UVDAL KOMMUNE.
Vedtatt 02.09.2013, K-sak 61/13
7. Utebelysning er ikke tillatt, unntatt funksjonell
inngangsbelysning. Da skal det benyttes indirekte(skjermet)
belysning på yttervegg med lavenergi lyskilde slik at denne ikke
lyser høyere enn 70 gr i forhold til vertikalplanet.

10

Terje

Mobildekning
Sende mail til Nore Energi, Rådmann, Uvdal Energi, Lasse Hertel,
Johnny Hansen, Ordføreren etc, om å løse problemet i almindelighet
angående fiber inn til dalen. Dette på vegne av medlemmene. Send
brevet for gjennomlesing før det sendes.

11

Anders/Roar

12

Roar

Randi må/bør få informasjon om hvem som brøyter veiene inn
i området, slik at kontakt informasjon kan legges ut på
hjemmesiden. Styret oppfordrer veistyrene til å offentliggjøre
regnskapene sine, slik at hytteeierne ser hvordan kostnadene
fordeles.
Medlemskontigent bør bli sendt ut for dette året allerede i
januar. (Dette er allerede sent ut)
Lage en liste over betalte medlemmer til neste årsmøte for
avsjekking av medlemsskapet som kan brukes til avsjekking!
Ingen har stemmerett uten å betale kontingent. Må sjekkes
opp mot vedtektene. Dette kan vi lage i A2 eller A3 format!

13

Alle/Roar

14

1.18.3

Lars

Asgeir
Løypemaskinen er frisk og rask, mangler reservehjeul som er
underveis!

15

1.18.4

Terje / Alle

Infotavle ved bommen er underveis i planleggingen. MaryAnn sjekker opp pris og muligheter for å lage en plakat via
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Sak

16

Kategori

1.18.5

Ansvarlig

Aksjon
Port-Service i Larvik. Hva skal eventuelt stå på plakaten.
Bør ha dette ferdig tenkt ut til neste møte.
Harald Ole Halland for støtte til brua på Breiset. Dette er gitt
av kommunen.
Vi fikk kommunal støtte på kr. 2 100,- (dvs. 20%) av en totalkostnad
på kr. 10 478,-.

17

1.18.6

Påskekommiteen er kontaktet angående årets arrangement!
NESTE MØTE ER 13 MARS KL 17.30 - I ASKER HOS
ROAR!
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