Styremøte i Vollen Vel 12. oktober 2015.
Tilstede: Greta Wiseth, Trine Uggerud, Bjørg Horne, Marthe Langmoen, Knut og Lise
Førsund.
Forfall: Lasse Thorkildsen, Hanne Christensen
Referent: Lise..
Sak 1/ 12.10.2016: De gamle benkene.
Montessori tar over gamle benker og bord, og henter selv.

KF

SAK 2/ 12.10 2015: Kommunen tilbyr oss klistremerker for hundebæsj, og vi ble enige om å
si ja til en bunke, og legge disse frem på Årsmøtet 2016.
SAK 3/ 12.10.2015. VUL skal «selge» gress til nye baner, og styret ble enige om å gi kr.
15.000.-. til et hjørneflagg, som markering av vår velvilje og støtte. ALLE
SAK 4/ 12.oktober 2015. Økonomisk status.
Vi gikk gjennom tallene, og fikk forklaringer på avvik, mye privat brøyting faller bort.
Kontingent som før, fikk noen nye ved kampanjen vår, ca 530 medlemmer nå.
Vollenboka er ferdig solgt, vi har igjen 15. eks.
Vedlegg I og II
SAK 5/ 12. oktober 2015. Status for vei.
Det dannes nytt veilag i høst i G.M. Brydesvei.
KF
Marthe er med på møtene i Linlandveien, og hun opplyste om at det blir nå foretatt reparasjon
av hull før vinteren. Løpende vedlikehold av private veier er jo et must.
SAK 6/ 12. oktober 2015. Nyttårsaften.
Vi kjører tog og fyrverkeri som tidligere år, og jobbene fordeles konkret på neste møte i
desember. De som er tilsted av oss er Greta med Sverre, Hanne og Rolf, Trine, - Marthe er
bortreist men skaffer ”stand in!” Lise og Knut deltar. Knut og Lise skaffer fakler, bokser og
vekslepenger. Knut ordner med plakater og flyers.
KF
Greta sjekker om betaling via en mobilapp, ellers deltar vi som før.
ALLE
SAK7/12. oktober. Underskriftkampanje til Bærums SH.
Dette vet vi litt for lite om, er dette en sak for VV? Velforbundet støtter ikke. Knut sender oss
mailen om dette fra Venneforeningen, og vi gir vår mening asap tilbake til Knut.
ALLE
SAK 7/ 12. oktober 2015. Hundejordet.
Knut hadde befaring med Asker Hundeklubb om dette rett før møtet. Dette stedet var ikke
ideelt for AH, men de var ikke uvillige til å se på en del av jordet til sitt bruk. Minussiden var
adkomstmuligheten med bil for utstyr. Marthe foreslo at Knut tar kontakt med Asker Jeger og
Fisk. Det gjør han.
KF
SAK 9/ 12. oktober 20125. Blomsterprosjektet
Dette prosjektet er jo dyrt, men kjærkommet. Handelsstanden har bestemt å støtte med 20 000
våre tidligere sponsorer sier nei. Knut har bedt om et tilbud på vedlikehold og stell av Espen
Rekkedal, som er betydelige lavere en det vi har i dag. Styret gikk for det nye forslaget, og
Knut håndterer oppsigelse skikkelig, før ny kontraktsinngåelse. Vi er svært fornøyd med GG,
men de er for dyre, og vil ikke gå ned i pris, til tross for gjentatte anmodninger. Vi vil også
spare litt penger ved at vi får la festene til amplene henge opp om vinteren.
KF

SAK 10/ 12. oktober 2015. VUL ønsker å få 4 sider stoff i VS.
Vi diskuterte frem og tilbake, vi liker jo VS som den er, men er jo helt klare på at et
samarbeid med VUL vil tjene oss alle, de er en svært viktig støttespiller i Vollen. Knut tar
diskusjonene med VUL og setter premissene som kan tilfredsstille begge parter.
KF
EVT.:
• Turstien må vedlikeholdes litt bedre, minst to gjennomganger pr. år er nødvendig.
Trine og Greta tar delen på sørsiden av løype, klipping, sjekking av skilt og melder til
Knut om ønskede større tiltak. Bjørg og Marthe tar sin side av turstien, med klipping
og sjekking av evt. våre partier.
• Bjørg går inn som vår samtalepartner i en idebank ledet av Vollen Vil, angående mer
kultur til Vollen. Knut informerer Bjørg om 1. møte, så tar vi det i styret når vi vet noe
mer om hva dette innebærer.
• Knut oppfordrer oss alle til å gå inn på nettsidene våre, de er stadig oppdaterte med
nytt stoff.
• Marthe tar igjen kontakt med Hanne om adgang til våre FB sider,
• Trine tar kontakt med AK om manglende veldikehold rundt bryggene og deres
beplantninger, som IKKE holdes godt nok i stand
• Garasjen vår skal nå kanskje ikke brukes mer, og Knut må ta en prat med Jørgen
Gudem samt eier av grunne Knut Schjerven om hva vi skal gjøre her. Vi har
strømutgifter 2000 pr. år, samt betaling for grunnen med brøyting opp til Schjerven for
ca. 2000 pr. år.
Mandag 12.10,
Lise.

