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Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 
 

Dato:   26.februar 2015 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Kristian Hannesstad 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Hanne Prestaasen (styremedlem), Marie Lauritzen 

(styremedlem), Helene Ingand (styremedlem), Antero Wallinus-Rinne 
(styremedlem) 

 
Ikke til stede:  Rune Stangeland (styremedlem), Hanne Strømmeli (vara), Mathias 

Hedengård-Rake (styremedlem) 
 
    
Neste møte  26.03.2015  
Tid: kl :19:30 
Sted:    Helene,Tyrivegen 
 
 
1. Referent til møtet 

Kristian Hannestad 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
OK. 

 
3. Attestasjon av faktura 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 25.02.15: kr 867.475,- 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 

Purringer kjørt ut fra Storen, innbetalinger ferdig ført. Venter på liste på Storen.  
 

6. Diverse 
Huskestativ Hesteskoen 
• Kristian purrer på Hanne Strømmeli for å avklare om hun bestiller huskestativet eller om en 

annen i styret må ta seg av dette.  
Fornyelse av bommene i borettslaget 
• Kristian kontakter Mathias for å få kontaktinfo og siste nytt ang leverandør. 
 
Grendeplassprosjekt 
• Søknad til DNB stiftelsen er sendt. Søknad 600.000 kr. Svaret vil komme i mai.  
• Har vært også møte med kommunen. Om kommunen ønsker å satse på Grendeplassen kan det 

settes av midler på kommunens 2016 budsjett. 
 
Lyktestolpe 
• Kristian har sjekket pris med Infratek. Kostnad for en lyktestolpe, inklusive graving og legging av 

kabler vil komme på ca 50.000 kr. Styret ser an og forsøker å høre om andre velforeninger eller 
kommunen kan være interessert i å spleise for å lyse opp ‘snarveien’ mellom Nordbyhagen og 
Rugdevegen. 
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• Lyset har gått i deler av Nordbyhagen i perioder i vinter. Infratek brukte tid på å finne feilen, da 
den var veldig sporadisk. Et sikringselement ble skiftet som ser ut til å ha løst problemet. 

 
Styregodtgjørelse 
• Antero har sjekket opp om grensen for skatte styre godtgjørelsen. Grensen har økt til 8000 

skattefritt. 
 
Årsmøte 
• Årsmøtet blir blir 28.april kl 1800 i Læringsverkstedet barnehage Nordbymoen. Kristian order 

årsmøtedokumenter, Hanne lokale og Antero enkel bevertning.  
• Det bør forsøkt dannet en komitee for sosiale arrangement i Velforeningen. 
 
Rødningsby 
• Kristian tar kontakt for å be de kjøre litt saktere ved snøbrøyting, etter det har kommet  

forskjellige henvendelser ang hastighet ved brøyting. 
 
Dugnad 
• Dugnad for 2015 er satt til lørdag 9. mai. Etter dugnaden byr styret på en bevertning på 

Grendeplassen med pølser, brus og is. 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
  
____________________ ____________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Mathias Hedengård-Rake  Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
____________________ ____________________ 
Marie Lauritzen  Hanne Strømmeli   
Styremedlem   Varamedlem  


