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

11. oktober 2016
kl.: 19:30
Helene Ingand

Til stede:

Torleif Sjølie (Leder), Helene Ingand (styremedlem), Marie Lauritzen
(styremedlem), Rune Stangeland (styremedlem), Terje Moe (styremedlem),
Hanne Prestaasen (grendeplassen)

Ikke til stede:

Kristian Hannestad (vara), Antero Wallinus-Rinne (nestleder)

Neste møte
Tid:
Sted:

08.november
kl:19:30
Helene Ingand

1. Referent til møtet
Helene Ingand
2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte
Ok
3. Attestasjon av faktura

4. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter
Saldo på konto per 04.10.16 kr 1.558.440,28,Velkomstskilt (Rune og Terje)
• Rune har laget orginalen til 1,6x2 m. Terje har innhentet pris. Thorleif ordner montering med
Rødningby
Grendeplassprosjektet (Hanne/Helene)
• Grendeplassen har begynt å ta form med ny fotballbane, basketbane og volleyballstendere.
Området er blitt litt annerledes enn styret bestemte og vi kontakter Kommunen om dette og
hva de resterende midlene brukes til. Helene kontakter Kommunen.
• Få tilbud fra Kompan om beskyttelse rundt både lyktestolpe og volleyballstenderne.
Huskestativ
• Nærmeste naboer fra Hesteskoen har blitt involvert i hvor stativet skal stå, men det er i
etterkant påvist kabel for Get der hvor huskestativet skulle stå. Dette har forsinket
monteringen. Det er nå avklart at det vil bli montert på samme sted. Det blir gummimatter
under huskestativet.
Lekeplass kontroll
• Kontroll er utført, Thorleif kontakter Rødningby om det de kan rette opp.
Beis
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•
Mail
•

Benkene beises på dugnaden i 2017.
Webmailen skal nå være oppe.

Trafikksikkerhet
• Styret ønsker å sette opp to speil ved gangfeltet foran dyreklinikken for å trygge overgangen
Travbanevegen/Tyrivegen nå som Grendeplassen blir mer attraktiv for barn. Helene sender
mail til Kommunen.
• Thorleif venter på svar fra brevet han sendte til Vegvesenet om Fylkesveien hvor det er
skjedd flere ulykker de seneste årene.
Å gjøre fra tidligere møter
• Helene oppretter dokument i One Note med årshjul inkl aktiviteter, frister og kontaktperson
• Helene sjekker om det er kommet mail og bilder fra bildekonkurransen
• Terje bestiller skilt slik at dette settes opp raskt, skilt ved Tyrivegen/Hesteskoen og stikkvei
ved Hesteløkka
• Flytting av strømboks utenfor Travalleen 2b. Thorleif har sendt brev.
Henvendelser
Beboere ønsker å bygge vinterhager i sameiene (sameier er alle boliger unntatt eneboligene).
Tomtene i sameiene er felles og dersom en bygger ut sin bolig vil dette påvirke de andres mulighet
til utbygging siden det er begrenset hvor mye av tomten som kan bygges ut. Thorleif kontakter
kommunen om hvordan de ulike sameiene skal håndtere. I tillegg om det er noe Kommunen kan
gjøre for å rydde opp i sameiene.
Julegrantenning torsdag 1.desember. Hvor får vi strøm fra. Helene koordinerer aktiviteten og kjøper
inn klappbord og ny ledning.
Helene booker bord på Bowlers.

Neste møte
08.november
06.desember
10.januar
07.februar
07.mars
04.april
09.mai
Årsmøte
Onsdag 26.april
Nordbyhagen Velforening

Jessheim, ___________________

___________________
Thorleif Sjølie
Styreleder

____________________
Antero Wallinus-Rinne
Nestleder

____________________
Terje Moe
Styremedlem

___________________
Rune Stangeland
Styremedlem

____________________
Helene Ingand
Styremedlem

Referat styremøte Side 2 av 3

___________________
Marie Lauritzen
Styremedlem

____________________
Kristian Hannestad
Vara
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