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Dato 10.05.2017 Tid 1700 – 20.30  Møte sted  Kongsberg – Carpus  

   

Møteleder Håvard Moe 

Deltagere Lars Troppen, Roar Elgaaen, Terje Rogde, Mary-Ann Gustavsen 

Ikke tilstede Arild Tanum, Gerd Halland 

Møte referat Mary-Ann Gustavsen 

 

Formål Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

Bakgrunn/agenda ❖ Gjennomgang av aksjoner fra forrige møte samt 
godkjenning av referat fra forrige møte 

❖ Økonomi status (inkl.status kommunal støtte) 
❖ Medlems status + aktiviteter for å øke antall medlemmer 
❖ Oppsummering og erfaringer fra påskeskirennet 2017 
❖ Ambisjoner, planer og aksjoner ift gapahuker og benker i 

området 
❖ Foreslår at vi lager en dugnadsgruppe på nordsiden og en 

på sørsiden 
❖ Kjøring av traseer og klopper ved Jelejordet 
❖ Forberedelser til Årsmøte 
❖ Status Asgeir & evt behov for vedlikehold (sommer 

service) 
❖ Eventuelt 
❖ Kommunikasjon med medlemmene Hjemmeside, 

Facebook etc 
❖ Bruke DropBox 
❖ Tidspunkt for nytt møte! 

 

 

  

 

Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

1  Håvard Gjennomgang av forrige referat! 

  Lars  Jobber videre med pkt 4-5 og 7 fra forrige referat! 

2  Roar Brukskonto:  kr 201,463,- 

Sparekonto:   kr 299,615,- 

Fondskonto:   kr 774,542,- 

3  Alle Fortsetter med listene som vi fikk,  her har vi noe å hente. 

4  Alle Påskerennet er vel gjennomført. Meget  bra arrangement!  Vi 

bør kanskje tenke på å arrangere rennet på et sted som er mere 

midt mellom dalen slik at nordsiden blir mere representert. 



Møtereferat  
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Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

Trenger nye kanditater til neste års arrangementskomitee. 

5  Roar Tar kontakt med kommunen/Terje Halland om midler til 

benker/gapahuker etc. 

6  Mary-Ann Rydder nye løypesti opp til Jelejordet etter godkjent løypetrasse.  

Ønsker klopper ved bekken nede på myra. 

7  Alle 

Roar 

Fremmer for årsmøtet om dugnadsgjenger fra både nord og 

sørsiden til oppsetting av benker/gapahuker.  Sender 

invitasjon til medlemmene innen uke 20. 

8   Det er ingen restriksjoner for å sette ut gapahuker etc.  Må kun ha et 

samtykke fra grunneiere.  Ønsker 1.prio, Breisetvann og Svartvann 

9  Håvard/ 

Roar 

Søke om penger fra Frivillighetshjelpen.  Sjekk med kommunen og 

grunnneiere om penger for innfrastrukturen om dugnadspenger fra 

salg av eiendommer.  Lag en søknad.   

10  Terje 

Lars 

Kjøreplanen bør være klar til årsmøtet og bør legges ut på 

sosiale medier.  Må ha mer forutsigbarhet av kjører! 

Lars skrivet et skriv om løypene for denne vinteren. 

11  Håvar 

Roar 

Legge frem kostnader ved strøm til garasjen, samt forventet 

driftskosnader til årsmøtet.  Kontakt Terje Halland for et møte 

angående Imingfjell-traseen når det gjelder forfordeling av 

inntekter/ utgifter 

12  Lars Skrive søknad til Terje Nilsen ang. fiskeforeningens ønske om 

bidrag til dugnadsutgifter for velforeningen.  Foreningen har 

årsmøte 9. juni 2017.   

13  Lars Asgeir er i fin form.  For en liten service i løpet av sommeren.  

Utgiftene blir opplyst på årsmøtet! 

  Alle Årsmøte er satt Pinseaften 3. juni kl 15.00 - 2107 

    

    

 


