
 
 
 

Referat styremøte Side 1 av 2 

Referat fra Styremøte 
i 

Nordbyhagen Velforening 
 

Dato:   13.mars 2014 
Tid:   kl.: 19:30 
Sted:   Helene Ingand, Tyrivegen 
 
Til stede: Kristian Hannestad (leder), Helene Ingand (styremedlem), Mathias 

Hedengård-Rake (styremedlem), Rune Stangeland 
 
Ikke til stede:  Jon Øvstetun (vara), Hanne Prestaasen (styremedlem), Tone Rudshaug 

(vara), Antero Wallinus-Rinne (styremedlem) 
    
Neste møte:  07.04.2014  
Tid: 19:30 
Sted:    hos Kristian Hannestad, Hovsvingen 
 
 
1. Referent til møtet 

Helene Ingand 
 

2. Gjennomgang og signering av referat fra forrige styremøte 
Ingen kommentarer til referatet. 

 
3. Attestasjon av faktura 

Velforbundet, faktura nr 3328, kr 2380,- 
Connecto faktura nr 213598, kr 215,43,- 
Brønnøysundregisteret, faktura nr 914023257, kr 135,- 
Akershusgartneren AS, 1035 kr 4375,- 
Storen AS, faktura nr 3169 kr 390,- 

 
4. Saldo på konto 

Saldo på konto per 13.3.14: kr 730.237,79,- 
 
5. Økonomi / regnskap / lister/kontingenter 
• 25 fakturapurringer er kommet i retur, ukjent adresse. Skal til inkasso. Disse er fordelt mellom 

styremedlemmene og sendt ut på mail 
• Adresser til de som er flyttet er oppdatert, Mathias har disse  

 
6. Fordeling av oppgaver nytt styre 
• Vinnere av bildekonkurranse er nå kåret. Vinnerene får 500,- i gavekort 

 
Helene tar på seg og lede en gruppe som skal se nærmere på og jobbe for å øke  
trafikksikkerheten for nabolaget vårt. 
• Helene har laget brev til kommunen. Vi har fått inn 204 underskrifter. Helene, Mathias og Hanne 

forsøker å få flere underskrifter 
• Alle har mottatt brevet i postkassene, enkelte har ikke merket seg med brevet fra styret. 
• Brevet sendes til Kommunen. 
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Helene og Hanne tar ansvar for å se nærmere på hva man kan gjøre med  
Grendeplassen 
• Gruppa skal i møte med Ordfører Harald Espelund fredag 21.mars.  
7. Innlegg  
• Ang parkering utenfor Nordbyhagen bhg. Styret oppfordrer bhg til å legge ut lapper i vinduene 

eller ringe parkeringsselskapet som Stallkroken benytter, som kan hjelpe med å overholde 
parkeringsbestemmelsene. 

  
 

8. Diverse 
Dugnad 
• Dugnad er endret til søndag 04.mai kl 13.00-14.30.  
• Dugnad på fellesområet 14.30 – 16.00 
• Denne gang må disse oppgavene gjøres på fellesplassen og grendeplassen: 

o Benker beises 
o Bed gjødsles 
o Busker kuttes 

• Etter dugnad blir det grilling av pølser på grendeplassen fra 16.00. Is til barna og aktiviteter. 
 

Årsmøte 
• Årsmøte blir i Nordbyhagen bhg torsdag 24. April.  
• Det blir satt ut plakat utenfor Dyreklinikken som oppfordrer til å delta på årsmøte og dugnad. 
• Helene og Hanne forteller hhv om veiprosjektet og grendeplassen på årsmøtet. 
 
Diverse  
• Forsøke å finne en annen løsning for å avgrense parkeringsområdet ved Nordbyhagen 

bhg/Grendeplassen 
• Bestille huske med matte til Hesteskoen. Dette tar Kristian seg av. 
• Styret ønsker å sette opp 3 velkomst skilt på området. Det største skiltet ved Dyreklinikken som 

vil vise kart av området og oppfordring til å kjøre sakte 
 
 
 
Nordbyhagen Velforening   Jessheim, ___________________ 
 
 
 
___________________ ____________________  ____________________ 
Kristian Hannestad  Rune Stangeland   Helene Ingand 
Styrets leder   Styremedlem    Styremedlem 
 
  
____________________ ____________________  ____________________  
Antero Wallinus-Rinne Mathias Hedengård-Rake  Hanne Prestaasen  
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem  
 
 
____________________ ____________________ 
Tone Rudshaug  Jon Øvstetun   
Varamedlem   Varamedlem   
  


