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Dato 29.03.2018 Tid 17 Møte sted:   Hytta til Roar 

   

Møteleder Terje Rogde 

Deltagere Anders Hannevik, Mary-Ann Gustavsen, Lars Troppen, Roar 

Elgåen 

Ikke tilstede Gerd Halland ikke meldt fravær.  Arild meldt fravær 

Møte referat Mary-Ann Gustavsen 

 

Formål Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

Bakgrunn/agenda AGENDA 

 

1. Gjennomgang av aksjoner fra forrige møte samt godkjenning av 

referat fra forrige møte 

2. Økonomi status 

3. Status vedlikehold Asgeir og trase for sesongen 17/18 

4. Infotavle ved bommen 

5. Kommunal støtte til bru på Breiset 

6. Påskeskirenn 2018 (nord og sør siden) 

7. Videre arbeid med medlemsliste. 

 

 

  

 

Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

1  Terje Gjennomgang av forrige referat fra 23.01.2018 

2  Roar Økonomi: 

 

Status beholdning: 

 

Brukskonto: kr 258 776,- 

Sparekonto: kr 301 263,- 

Fondskonto: kr 880 031,- 

 

3  Lars 

Alle 

Jobber videre med «handlingsplan for stier og løyper».  Kom 

med innspill av utkastet som er sendt på mail fra Lars.  Dette 

gjelder oss alle.  Vi har 3 prioriterte utbedringer som bør 

gjøres sommeren 2018 (ned til Breiset, Langmyrshaugen og 

sørover ned til Pardis) 

4  Lars Velkomstpakken   

Vi venter på nye brosjyrer fra Turistkontoret for utdeling til 

nye hytteeiere av Nina på turistkontoret.  Fortsatt venter vi på 

å få pakkene.  Vi purrer videre. 

5  ALLE  Løypene må kvistes bedre.  Merker dette selv ved mye snø.  

Kvistene kommer høyere oppe.  Kanskje en ide å få sprayet de 
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trær og busker som skal kvistes!  Dette bør gjøres før snøen 

går.  Rydder til sommeren. 

6  Alle  Burde merket nordsiden litt bedre i forbindelse med 

påskerennsarrangementet.  Traff folk i løypa som ikke hadde 

hørt om dette. 

7  Roar  Ønsker tilbakemelding om påskerenn på nordsiden.  Randi har 

allerede videreformidlet informasjon til ny påskekomite! 

8  Roar /Lars Gapahuk 

Skriv en formel henvisning til grunneierne om tillatelse.  Roar 

ringer til kommunen om denne saken.   

9  Alle 

 

UTEBELYSNING 

Sjekker opp reguleringsplanen angående lys kultur i kommunen. 

10  Terje Terjer jobber videre med brevet til Nore Energi angående strøm/fiber 

problematikken i denne saken. 

 

11  Lars – Terje -

Roar 

Legge ut info angående strøm rundt Selbakktjønn. 

 

12  Roar Medlemskontingent:  

Sender 2. purring etter påske. Det går ut til ca. 20-25 stk. som 

har betalt en eller flere ganger de seneste årene.  

13  Anders / Roar Tar kontakt med Lars Inge angående ønske om regnskap for 

brøyting  og vegen generelt på nordsiden. 

14  Lars Asgeir 

Løypemaskinen er frisk meldt. Vi fikk noen problemer et par 

uker før påsken.  Det var et hydraulikrør som sprakk og ble 

byttet ut.   I skrivende stund vet vi at alle  hadde fine spor i 

påsken. 

15  Alle  Det er et ønske om å se på  om vi kan lage en liten varmestue 

i tilknytting til garasjen.  Da blir det også kanskje muligheter 

for en liten biodo eller lignende.  Dette er også en mulighet 

for at vi kan få til et bedre oppholdsted for f.eks Røde Kors 

og de som skal gjøre service på maskinen.  Det kan bli kaldt 

noen dager. 

16   Forslag fra Per Olaf Lia: Se på muligheten for å legge ut 

klopper/myrbruer på stier hvor det er ekstra bløtt. Roar tar ny 

kontakt med Lia og sjekker mer rundt dette (pris mm) 

17 

 

  Påskekommiteen har gjennomført et flott arrangement! 

 

 

 

 

  ÅRSMØTE ER 19. MAI   KL 1500 -   VED GARASJEN.   

Vi møtes hos Terje en god 1.5 t før møtet starter for 

gjennomgang av prossen. 

 

    

    

  


