Referat styremøte, Vollen Vel, juni 2019.
Dato:

12. juni 2019

Sted:
Til stede:

Vitos
Trine Uggerud, Greta Wiseth, Camilla Loe-Dahl
Lise Førsund, Knut Førsund,
Rolf Harald Christensen, Kristian Sjøvold, Marthe Langmoen.

Forfall:

SAK 1/ 12.06.19.
Status innbetalinger kontingent/brøyting.

a. Det er kommet inn vel kr. 130 000 pr. i dag i kontingenter, men vi når neppe budsjettet på 150.
Knut tar med noen ord om dette i neste nummer av VollenStikka.
b. Brøyting. Alle har nå omsider betalt brøyting.

KF

SAK 2/ 12.06.2019.
Avslutning av VV’s brøyteoppdrag.
Vi avslutter brøytingen i løpet av neste sesong, og det MÅ nå dannes veilag, opprettes styrer og
konti. Vi hjelper gjerne til med dette, og Marthe Langmoen er villig til å ta på seg oppdrag som
rådgiver og å starte og lede poolen i dette store prosjektet.
KF/ML
SAK 3/ 12.06.2019.
St. Hansaften.
Forberedelsene til denne ruller og går. Liv Nina Mosveen synger med egen gitarist. Knut lager en quiz
med svar via mobiler, Dansesonen skal opptre. Bålet tennes kl. 21.00, som før. Lydanlegg ok. Ved
regn blir vårt opplegg avlyst.
KF
SAK 4/ 12.06.2019.
Bringebærfestivalen og sommerfesten på stranda 17.august.
Dette går som før. Frokosten til Rema, åpning og auksjon skal være nede ved museet, som i fjor.
Lastebilen med Bringebærene står parkert som i fjor nær hurtigbåtkaia. Vi legger vårt detaljerte
program senere, Trine, Grethe, Camilla og Lise og Knut kan delta.
ALLE

SAK 5/ 12.06.2019.
Vollenboka.
KF.
Knut er fint i rute med boken, og han tror på et pent overskudd til VV fra dette prosjektet. Rema vil
selge bøker uten provisjon!
KF
EVT:
Vi har fått info om en ønsket vei forbi en eiendom i Delebukta, ned til nr 43.. Dette er en sak mellom
utbygger og naboer. Styret var delt i spørsmålet, men vi valgte ikke å gå inn i evt. nabotvister. Det er
et råd vi har fått helt klart fra Vellens Fellesforbund.
Lise, 18.06.19.

