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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   12.november 2019 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Marie 
 
Til stede: Thorleif Sjølie (Leder), Antero Wallinus-Rinne (nestleder), 
 Marie Lauritzen (styremedlem), Rune Stangeland (styremedlem), Helene 

Ingand (styremedlem),  
 
Ikke til stede:  Terje Moe (styremedlem), 
 
Neste møte   
Dato:    Endret til tirsdag 9.desember 
Tid: 19.00 
Sted:    Big Horn 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ok 
 

3. Attestasjon av faktura 
Ok 
 

4. Saldo på vår konto  
Driftskonto kr 827.398,66 
Skattetrekkskonto kr 3,01 
Avsetning større vedlikehold kr 1.211.481,89 

 
5. Økonomi / regnskap / lister/ kontingenter   

Firma      Fakturanr   Kr 
       
 
• Den 31.10.19 manglet vellet 203.292 i innbetalinger for årskontingent. Fortsatt mangler vellet 

192.860 kr og dette vil innkreves via inkasso etter 30.11. De som lurer på om de har betalt 
årskontingenten, kan kontakte Marie. Rune legger dette ut på facebook siden til vellet. 

 
 
6. Styrets prosjekter  
 
      Grendeplassen   
  

• Antero venter på svar fra Vidar om befaring i desember 
              

Bommer 
• Fire bommer er satt opp 
• Gjerde skal settes opp langs strekningen Travbanevegen og inn gjennom hele området 
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Timelister for vedlikehold 
• Rødningby har fortsatt ikke sendt en oppsummering fra møtet eller timelister for siste 

månedene. 
 

7. Henvendelser fra beboere 
 
• Styret ønsker å legge ut påminnelse om å kjøre sakte i Tyrivegen og Travbanevegen og 

minne om at Tyrivegen ikke skal benyttes som gjennomfarts åre til Sentrum. 
 
• Mange defekte gatelys på området 
 
• Lys på grendeplassen må man manuelt skru på /av 
 

8. Eventuelt 
 

• Vara er ikke oppnevnt 
 
• Rune kjøper inn laptop med office program og prosjektor til styret.  

 
• Årsmøte 

 
o Hvem stiller til gjenvalg? 
o Thorleif går av. Hvem ønsker å stille som styrerleder? 
o Ante sjekker med Velforbundet om Styreleder - og kasserer honoraret bør økes. 

Styret ønsker å øke disse for å gjøre jobbene mer attraktive så flere ønsker å bli 
med i styret 

o Det skal legges ut på Facebook i januar om årsmøte og dugnad, samt 
informasjon om at vi søker nye styremedlemmer 

 
 
Møtedatoer i 2019 blir endret til torsdager.  
09.12 på Big Horn  
09.01 
06.02 
12.03 

 
 

Årsmøte: 28.04 2020 kl 19.00 Frister: Innkalling 4 uker, senest 02.april, varsel 8 uker, saker  
6 uker  
Dugnad: 09.05 2020   

 
 
 
 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Thorleif Sjølie   Antero Wallinus-Rinne  Helene Ingand 
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 
 
  
____________________ ___________________ ___________________   
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Terje Moe   Rune Stangeland  Marie Lauritzen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 


