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Kolbotn 26. mars 2017 

 

Styremøte i Veilaget 22. mars 2017 
Tilstede: Trine Jahr Hegdahl, Asbjørn Johannessen, Erik Nygaard, Styrk Stenstrøm og Bent 
Andersen (referent). Meldt forfall: Laura Gasule. 
* Økonomi: 
Asbjørn informerte om regnskapet og den økonomiske situasjonen i Veilaget som er god og 
gir rom for handlefrihet. 9 stykker har ikke betalt årsavgiften, Asbjørn følger opp. 
Da vi i år bare sender ut én faktura til medlemmene, sommer, lys og vintervedlikehold, 
fordeles dette på forskjellige konti. Vintervedlikeholdet 2016/2017 har inntekter og utgifter 
som i sin helhet havner på regnskapsåret 2017. Dette startet vi med i fjor, og er gjort i samråd 
med revisor. 
Økonomien tillater oss å legger fram et forslag til årsmøtet om å utbedre kjøreveien fra 
Seterveien og opp Kleiva. 
Styret underskrev en søknad om bedriftskonto til DnB. Dette på grunn av myndighetenes 
økonomiske regler og forskrifter vdr hvitvasking, overføring av midler til 
terrororganisasjoner, osv. Videre underskrev styret en fullmakt for at Asbjørn kan disponere 
Veilagets bankkonto, dette av samme grunn (nye regler for bedriftskonto). 
* Årsmøte: 
Tidspunkt for årsmøtet ble satt til 18. mai kl. 19.00  
Asbjørn bestiller lokale. Det ble ikke diskutert hvem som sender ut innkallelse, utarbeider 
styrets beretning. Dette får vi ta via mail telefon, eventuelt nytt møte. 
* Dugnad: 
Tidspunkt for årets obligatoriske dugnad ble satt til lørdag 29. april. 
Asbjørn bestiller masse til deponiene og Samuel til å kjøre matte, før dugnad, når det er 
hensiktsmessig og best for veien. På dugnaden blir det de vanlige tingene, som å legge på 
masse på nødvendige steder, drenere grøfter og ta litt større trær litt lenger fra veien samtidig 
med greiner og kvist. Dette bør kjøres bort. Gangstier som Veilaget har ansvar for må i år få 
en oppgradering. 
* Prioriteringsliste veioppgradering: 
   Kleiva, hvem tar ansvar for tilbud før årsmøte 
Rekkverk gangstier Torsbakken og Kleiva, Trine spør Br. Wold om priser. 
* Nytt om kloakk: 
Helt stille.  
 
* 10 årsjubileum: 
Veilaget er 10 år den 15. august 2017. Styret ønsker en markering, gatefest ?  
 
* Eventuelt: 
Bent tar opp med valgkomiteen, Erik Hokholt, at arbeidet med å finne nye medlemmer til 
styret bør starte nå. Trine ønsker ikke å fortsette i styret. Det er ønskelig å få med flere 
kvinner. Boas i Torsbakken 14 og Christine i Skanseveien 1 ble nevnt som mulige kandidater. 
  
Bent Andersen 
Referent 


