REFERAT FRA STYREMØTE ÅSBØSETERDALEN VELFORENING

DATE:

17 MARS 2021

DELTAKERE:

ESPEN, ROAR, ARILD, MAY-BRITT, TORMOD, LARS, MARIT

REFERENT:

ARILD

Agenda:
Snøscooter
• Velforeningen har kjøpt inn egen Snøscooter til løypepreparering som et supplement
til Asgeir 3.
• 2 kasser til ballast og ett glattebrett kjøpes inn som tilleggsutstyr av velforeningen.
Fiber
•
•
•
•
•

Fiber skal installeres i garasjen til Asgeir.
Dette er nødvendig for å installere motorvarmer til Asgeir.
Det gir også mulighet til å installere et punkt med nett-dekning.
Vi skal også installere værstasjon inkl. vindmåler og vurdere web-kamera knyttet til
dette. Estimert kostnad for dette er 5000 kr.
Lars bestiller fiber og Tormod bestiller værstasjon.

Regnskap
• Roar viste status for regnskapet for 2020.
Budsjett
• Gjennomgang av utkast til budsjett 2021.
• May Britt undersøker om det er mulig med bedre betingelser for forsikringer av våre
eiendeler.
• Det skal vurderes om vi skal etablere «varmebod» med toalett i tilknytning til garasjen
til Asgeir. Roar undersøker muligheter.
Årsmøte
• Årsmøtet holdes rundt pinse.
• Det blir digitalt årsmøte i lys av pandemisituasjonen.
Løypekomite
• Komiteen er etablert med Knut Tråsåviken, Lars Inge Enestvedt, Anders Kurverud,
Lars Troppen og Bjørn Halland som medlemmer, og løypekjører er fortsatt Eivind
Kurverud.
• Espen tar et møte med komiteen og løypekjører, og det skal utarbeides en plan for hva
som skal utføres framover.
Påske

•

Styret sender ut infobrev før påske.

Eventuelt
• Påbud fra kommunen om båndtvang har ført til forskjellige reaksjoner fra våre
medlemmer. Styret diskuterte dette og tar det videre hvis det kommer opp som sak på
årsmøtet.
• Vurdering om velforeningen skal opprette eget selskap for å forvalte tilskudd fra
Infrastrukturfondet: May-Britt orienterte om status.
Oppfølgingsliste:
Aksjon
Fra årsmøtet: Utrede om velforeningen skal opprette
eget selskap for å forvalte tilskudd fra
Infrastrukturfondet. Starte innsamling av informasjon
Vurdere samarbeid om løypekjøring med Haugåsen,
planlegge befaring og møte
Legging av rør ved Geithaugen
Vurdere alternative reserver til løypekjøring
Fra årsmøtet: Etablering av komite for vedlikehold og
forbedring av stier og løyper
Innkjøp av ekstra sporsetter for snøscooter
Vurdere innkjøp av scooter vs ATV. Bjørn Halland
bidrar som rådgiver.
Informasjonsdeling – tiltak for forbedringer
Nett-dekning i punkt på garasjen til Asgeir
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