
Fjellstrand: 3.4.08

Referat styremøte 01 - 2008

Oppmøtte representanter:
Per, Trine, Bent, Per, Kjetil (sistnevnte referent). 
Forfall: Roar (meldt fra) 

Sak 01. Formøte til jordskiftesaken
Styret diskuterte saken i sin helhet og forsøkte å finne frem til mulige modeller for forlik mellom 
partene. Ikke for at man ser seg enig i argumentasjonen, men det vil være rimelig å ha tatt 
standpunkt til noen eventualiteter fra dommerpanelets side.  Styret diskuterte noen scenarioer, men vil 
se dette opp mot føringene retten legger underveis. Forliksbehandling er et alternativ, det å 
gjennomføre jordskifte er et annet alternativ. Det avgjørende vil være hvilke konsekvenser 
saksbehandlingen vil få for styrets videre arbeid. Dette kan sikkert dommerpanelet meddele mer om 
ved direkte forespørsel. Styret har mottatt en rekke fullmakter. 

Sak 02. Innkalling til årlig dugnad
Vi ble enige om å kalle inn til dugnad for våren 2008. Lørdag 26.4.08 klokken 12-16. Innkallingen går 
ut sammen med veilagsnytt rett etter jordskiftebehandlingen. Kjetil og Asbjørn lager utsendelse med 
innkalling. Maj er prosjektleder, og skal samkjøre styret og organisere. Per skulle undersøke om vi 
kunne låne en lastebil for tilkjøring av grus/subuss. Vi trenger minimum 2 lass 020 til dugnaden. 
Trine/Per ordner med leie/lån av en hoppetusse, slik at vi får komprimert utsatte områder. 

Vi snakker med Samuel om å dra over sprengematten sin på hele veistrekket fra Setervn 46 tom 
Skogbrynet før dugnaden. På dette vis vil vi se hvor behovet er størst, og får dratt av det meste av 
topper. Da blir det også enklere å fylle i steder der det er behov for dette.

Sak 03. Reparasjon av det kommunale sommervannet
Under gravearbeidene fikk rørene for sommervannet gjennomgå litt, og har røket av en rekke steder. 
Dette må utbedres før første mai, ettersom kommunen fra 1.mai setter på sommervann. Per tok på 
seg ansvaret å samkjøre dette med teknisk avdeling i Nesodden Kommune.

Sak 04. Revisjon av regnskapet.
Asbjørn hører med Falkenberg regnskap om å revidere regnskapet, ettersom regnsakp for 2007 er 
ferdig ført. Revisjon må være ferdig innen innkallingen til generalforsamling 2008 skal ut.

Sak 05. Infoskriv om jordskiftesaken. 
Etter det forberedende rettsmøtet bør styret gi informasjon om jordskiftesaken og hva som skjedde 
under behandlingen. Vi besluttet at styret skulle sende ut veilagnytt rett etter jordskiftebehandlingen 
var gjennomført, uansett saksutfall.

Adresse: 
Veilaget for Seterveien, Torsbakken og Skanseveien
c/o: Kjetil Rygh
Seterveien 49 – 1458 Fjellstrand
www.veilaget.no

Relevant info:
Telefon: 911 82 813 (ikke SMS)
e-post, leder: kjetil@nesoddentkd.no
e-post, kasserer: gorgon2@start.no 
Kontonummer: 5083.06.76004

mailto:gorgon2@start.no
mailto:kjetil@nesoddentkd.no
http://www.veilaget.no/

	Referat styremøte 01 - 2008

