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REFERAT 
Nordbyhagen Velforening 

Styremøte 
 
 
 

 
Dato:   2. april 2008 
Tid:   kl.: 20:00 
Sted:   Travallèen 1 D, Jessheim 
Tilstede: Tore Eriksen (styremedlem), Odd Martin Moen (styremedlem), 

Christina Schou (styremedlem) og Hanne Prestaasen 
(styremedlem). 

Ikke til stede: Hanne Pettersen (styreleder) og Petter Mørch (styremedlem) 
 
 
Neste møte: Onsdag 16. april 2008 kl 1900 - Sted: Travallèen 1 D  
 
 
 
 
Agenda: 

1. Gjennomgang med status av referat fra styremøte 6.feb. 2008: 
2. Web-side 
3. Grendelekeplassen 
4. Øras  
5. Innkalling til årsmøte 22.mai 2008 
6. Eventuelt 
7. Neste styremøte 

 
 

 
Referat: 

1. Gjennomgang av status av referat fra styremøte 6/2-08 
- Henvendelse fra beboer vedr. fartsreduserende tiltak; Beboer er fornøyd 

med svar sendt på mail fra Odd Martin 
- ØRP-oppdrag: Tore skal etterspørre svar vedr. avtale om befaring, spesielt 

om overvannsbehandling.  
- Alle referater er signert. 

 
2. Web-side; 

- Evan Andriopoulos er klar for å jobbe med hjemmesiden når han er tilbake 
fra ferie 16.04. Målet er å ha hjemmesiden oppe å gå før årsmøtet. 

 
3. Grendelekeplass; 

- Det ble sendt en mail 28.03 fra Janne Sørli fra Huseierforeningen 
Nordbymoen felt C hvor hun spør om nytt møte ang. grendelekeplass.  
Svar sendt samme dag fra Tore om at det fortsatt jobbes med utkast til 
vedtekter for ny velforening Grendelekeplass. Styret forsøker å 
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konkretisere mønstervedtektene fra Norsk Velforbund til et utkast før det 
innkalles til fellesmøte med øvrige parter. 

 
4. Innkalling til årsmøte; 

- Det blir avtalt nytt møte for å sette agenda og innkalling til årsmøte 22. mai. 
- Innkalling skal skje 30 dager før, dvs 23. april 

 
5. Eventuelt; 

- Kontingent; diskusjon om innkreving fra 2007 eller kun 2008. 
Vi har ikke fått inn alle lister over beboere for alle felt. Avventer av den 
grunn utsendelse av faktura. 

- Etterspør faktura fra snørydder. 
- Oppfølging av befaringsrunde med UBKS av overtakelse av utearealer & 

veier/grøfter. Tore ønsket dette koblet til ØRP-oppdraget, og et samordnet 
initiativ fra oss. 
Prioritering bør være bom hvor gang/sykkelvei krysser trafikkert vei, 
fartsdumper, overvann og beplantning av grøntareal/lekeplass. 

 
  
 
 

Nordbyhagen Velforening ved 
 
  
____________________   _____________________    
Hanne Pettersen     Tore Eriksen 
Styrets leder     styremedlem 
 
 
_____________________   _____________________ 
Christina Schou    Odd Martin Moen 
Styremedlem     Styremeldem 
 
 
_____________________ 
Hanne Prestaasen 
Styremedlem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


