Fjellstrand: 04.05.2009

Referat fra styremøte 30.4.09
Fremmøtte representanter:
Lillebil Ofstad, Kjetil Rygh, Per Gärtner, Asbjørn Johannesen, Trine Jahr Hegdal.
SAK 1. Konstituering av styret og fordeling av oppgaver.
Asbjørn ble valgt til kasserer. Oppgaven som sekretær delegeres ved behov.
Formelle skriv etc. gjøres av styreleder. Utover dette trenger ikke styret å konstituere
formelle oppgaver.
SAK 2. Økonomi / Budsjett (Asbjørn informerer)
Vi har 58 000,00 på konto. 17 000,00 er fortsatt utestående fra oppsittere som ikke har
betalt avgift. I forhold til dugnader og tiltak, så er budsjettet 15 000,00 på dugnad i tillegg til
avsatte 30 000,00 på entreprenørtjenester.
SAK 3. Vår - dugnad og planlagte tiltak.
Vi må ordne svingen i skogbrynet på denne dugnaden. Grøfting av svingen, samt vurdering
av en avsperring mot grøften. Per undersøker mulige former for avsperring. Per lager også
en avsperring for kvist etc til å sette foran røret i dammen ved siden av Seterveien 42.
Dato for dugnaden: 24.mai 2009 fra klokken 12-16.
Oppgaver på dugnaden:
• Skogbrynet/seterveien (avskjerming og grøfting).
• Grave ned rør under innkjørsel til seterveien 27, 30 og 31.
• Tette igjen hull og avrette dumper med pukk.
• Preparering av bakken i “kløfta”.
• Kvisting og beskjæring av trær, samt rydding av grøfter.
• Påfyll av pukk etc. i tilliggende stier som omfattes av veilaget.
Servering: Brus pølse og pils. Vi kan stå I innkjørselen til Lillebil og Heikki.

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
Organisasjonsnummer: 992 046 120

Innkjøp of forberedelser til dugnad:
• Per ordner med minigraver og hoppetusse.
• Per ordner med lastebil, samt ett last med asfaltslip og subuss.
• Per sjekker mulige avsperringer mot kummen i setervn/skogbrynet.
• Per ordner en form for ”filtrering” av røret i dammen
• Må kjøpe inn 12 meter 200mm rør. Per ordner.
• Lillebill tar seg av innkjøp og bearbeidelser av servering.
• Bestille Samuel for en runde med matta som han skraper veien med (ikke skrape i
brattbakken!).
• Kjetil skriver innkalling, og sender ut ved hjelp av Asbjørn. For de som ikke kan delta med
koster det 150/time, alternativt kan de avtale med styret om å gjøre dugnadsoppdrag på
et senere tidspunkt.
SAK 4. Eventuelle entreprenørtiltak vår 2009
Styret vurderte at vi bør se nærmere på bakken i begynnelsen av seterveien. Per undersøker
pris på asfaltslip, samt hører med Samuel om hva det vil koste å ta bakken med maskiner.
Den gamle asfalten under må nok bort, og en armering må vurderes.
SAK 5. Nettsiden
Oppdatering; styremedlemmer. Vi må ha inn referat fra generalforsamling, samt de nye
vedtektene og slette de gamle. Inkalling til dugnad legges på forsiden. Link til kartportalen er
feil, og må oppdateres. Kjetil ordner dette.
SAK 6. Eventuelt
• Det har vært alt for mye trafikk opp bakken i enden av Seterveien, hvor det er innkjøring
forbudt. Dette kan ikke aksepteres, da det sliter ut topplaget og videre er trafikkfarlig for
bl.a syklende barn. Kjetil skriver noen linjer om kjøring mot kjøreretningen som, følger
med utsendelse av dugnadsinnkallingen.
•

Asbjørn har ordnet innmelding av styremedlemmer til Brønnøysundregisteret.
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