Referat fra Styremøte
i
Nordbyhagen Velforening
Dato:
Tid:
Sted:

4.februar 2016
kl.: 19:30
Kristian Hannestad

Til stede:

Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Helene Ingand
(styremedlem), Torleif Sjølie (styremedlem)

Ikke til stede:

Rune Stangeland (styremedlem), Terje Moe (styremedlem), Antero WallinusRinne (styremedlem), Marie Lauritzen (styremedlem)

Neste møte
Tid:
Sted:

1.mars
kl:19:30
Kristian Hannestad

1. Referent til møtet
Helene Ingand
2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte
Ok
3. Attestasjon av faktura
4. Saldo på konto
Saldo på konto per 04.02.16 kr 1.246.503,60,5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter
Storen, Fakturanr 4119 kr 6.600,Velforbundet, Fakturanr 4612 kr 2.756,Infratek, Ordrenr A91559 kr 9.335,84,Hafslund, Fakturanr 29464902 kr 29.207,45,Hafslund, Fakturanr 29468485 kr 10.504,91,Gausdal Landhandleri, Fakturanr 2896421 kr 1.024,94,Europris, kvitteringsnr 35910077661 kr 235,30,Europris, kvitteringsnr 35910076699 kr 471,Marie/Kristian. Det settes av 600.000,- på separat konto for vei. Det opprettes konto og pengene
overføres før årsmøte. Marie skal samtidig få flere fullmakter.
14 personer har betalt sine utestående fakturabeløp. Tone og Brynjulf har sendt oppdatert
adresseliste til Kristian.
Velkomstskilt (Rune og Helene)
• Styret likte forslag 2 fra Rune, men har et forslag til et par endringer. Ta bort bilder og erstatte
med en velkomsttekst. 3 skilt, ett med 30 sone, barn leker og om hunder (hold bikkjer i bånd).
Spørre Marie om muligheten for å ha skiltet stående i krysset ved Oppløpssiden/
Travbanevegen.
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Bomutskifting
• Bom mellom Oppløpssiden og Hestehagen (mot Hesteskoen) skiftes under dugnaden.
Spørsmål om Rødningby kan få den levert og frakte den til oss på dugnaden. De kan leveres på
kort varsel.
Veiene (Helene/Hanne)
• Lyset er tilbake i Tyrivegen.
• Kommunen har vedtatt å investere i to fartsdumper i Tyrivegen i løpet av året, som en del av
prosjektet aksjon skolevei.
Grendeplassprosjekt (Hanne/Helene)
• Hanne har forsøkt å få kontakt med Roar for å finne ut av om det er tildelt Styret penger fra årets
Kommune budsjett. Vi vet fortsatt ikke om det er satt av penger.
• Vurdere om parkeringsplassene ved Stallkroken/Grendeplassen skal gjøres noe med til våren.
Private veier - mulighet for overføring til kommunen (Thorleif)
• Thorleif har fått svar på brevet hvor de viser til reguleringsplanen fra 2000 og hvor de etterspør
ny reguleringsplan fra oss. Ny reguleringsplan vil være en utgift på et par hundre tusen kroner.
Vi har fått tips om at Kommunen gjennomgår alle veier og det kan være de, i denne forbindelse,
vil ta over enkelte av veiene. Vi skal derfor la saken bero et par år (frem til 2018) for å avvente
beslutningen fra Kommunen.
Dyreklinikk område
• Nabovarsel er gitt til de nærmeste naboene og til Styret, hvor det varsles omgjøring av
Dyreklinikken til utleieleiligheter. Eier er Kim Sjølie (Rustad Byggteam).
Huskestativ Hesteskoen.
• Thorleif bestiller nytt huskestativ som plasseres mellom husrekkene.
Flytting av strømboks utenfor Travalleen 2b.
• Antero skal forfatte brev, Kristian signerer.
Nettsiden
• Alle styremedlemmer ser på www.nordbyhagen.no. Hanne lager en oversikt over innspill og vi
fyller ut med våre innspill.
• Komprimert info om Nordbyhagen bør lages på engelsk. Det bør legges inn en setning på alle
skriv både på norsk og engelsk om kontaktinfo til Styret
• Travalleen og Stallkroken legger inn Årsmøtereferater, vedtekter etc på vår hjemmeside.
Samle alle velets kontakter
• Oversikt over kontakter er lagt ut på Dropbox.
Stallkroken og Travaleen
• Stallkroken skal gi ut et skriv til alle beboere og ønsker en side om Nordbyhagen Vel innen
årsmøtet.
Forslag fra Hanne
• Tombola på Grendeplassen hvor naboer kan selge ting og hvor det er leker for barna.
Årsmøte
Kristian forbereder dokumentasjonen
Nytt styre
• Forslag til nytt styre. 5 styremedlemmer og 2 vara. Det må velges ny styreleder. Kristian har sagt
seg villig til å være vara styreleder.
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Neste møte
1.mars
5.april
3.mai
7.juni
Første tirsdagen hver mnd
Årsmøtet 19. april 2016 kl 18:00 på Læringsverkstedet. Hanne booker sted.

Nordbyhagen Velforening

Jessheim, ___________________

___________________
Kristian Hannestad
Styrets leder

____________________
Rune Stangeland
Styremedlem

____________________
Helene Ingand
Styremedlem

____________________
Antero Wallinus-Rinne
Styremedlem

___________________
Terje Moe
Styremedlem

____________________
Hanne Prestaasen
Styremedlem

___________________
Marie Lauritzen
Styremedlem

____________________
Thorleif Sjølie
Styremedlem
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