DRANGSHOLT OG GRØDUM
VELFORENING
REFERAT FRA STYREMØTE 22.09.16
Torsdag 22. september 2016 ble det holdt styremøte hjemme hos Mia. Møtet varte fra kl. 19:00 til 21:00.
Til stede: Katja Winsjansen (leder), Øivind Brennsæter (nettredaktør), Mia Heilberg, Camilla Mollestad,
Rune Risdal (kasserer) og Camilla Krageboen.
Fraværende: Lars Lunde (sekretær), og Leif Tore Strandbakken.

Sak 1: Presthåla


Ettersom vannstanden ikke har vært betraktelig lav i sommer har det heller ikke blitt lagt ny sand
i år. Det ble vurdert om det skulle legges ny sand nå på høsten men konklusjonen ble at vi
utsetter det til starten av sommeren 2017 for å minske svinn som går med vannstrømmen og for
å slippe ekstra «høstgroms» på sanden.



Planlegging av rydding av plassen før vinteren.



Styret har drøftet muligheter for alternative erstatninger etter at bommen og skiltet ble ødelagt i
forbindelse med en utforkjøring i sommer. Ønsker også innspill fra grunneiere til hva slags type
sperre som er mest ideelt for alle parter.



Det vurderes om det skal skaffes et campingforbud-skilt på engelsk.

Sak 2: Trafikksikring


Tidligere tema om gangbroa på Foss (belysning, betongsperre som hindrer brøyting) er det
fortsatt mye uklarhet i, så styret ønsker å forhøre seg med ulike parter før styret handler videre. I
mellomtiden skal styret kontakte kommunen(e) og få klarhet i hvem om eventuelt må kontaktes
(teknisk etat/ingeniørvesenet). Saken er viktig med tanke på sikkerhet ettersom dette er en
skolevei.



Undersøke hvem som har tatt i oppdrag å brøyte busslommene tidligere og hvem oppdragsgiver
er.

Sak 3: Aktiviteter


Styret tar sikte på å arrangere ski-/akedag, nissefest (3.des?), skogstur, halloweenfest (30. okt) og
kanskje en aktivitet i regi av en av våre flotte naboer.

Sak 4: Infoskriv


Det skal som vanlig sendes ut infoskriv m/faktura i alle postkasser. Skrivet skal blant annet
inneholde informasjon om alle planlagte aktiviteter og en liten oppmuntring til å ta med seg sitt
eget og andres søppel når man er på tur.

Sak 5: Busstilbud


Videre arbeid med å kontakte ledere i andre velforeninger (Dønnestad Vel, Hamre Vel, Ryen Vel,
Solsletta Vel, Ve Velforening, Øvre Topdalsveien Velforening, Brattvollheia Velforening samt i
retning Birkeland) for å arbeide for et bedre busstilbud på Tveit.

Sak 6: Oppdatering


Katja sender oppdatert oversikt over velforeningens styremedlemmer til Brønnøysundregistrene.

Takk for møtet!

