Referat styremøte, Vollen Vel, 16. oktober 2017.
Dato:

16.10.2017

Sted:
Til stede:
Forfall:

Øgårdsveien 63
Trine Uggerud, Hanne Christensen, Knut Førsund, Lise Førsund
Marthe Langmoen
Lasse Thorkildsen, Greta Wiseth, Bjørg Horne

Referent:

Lise Førsund

Orienteringssaker.
Sak A. Skiltet ved undergangen ved Rema.
Knut har vært i kontakt med Statens Vegvesen som eier denne undergangen. Han har søkt om
tillatelse, og venter på svar.
KF
SAK B. Båndtvangskiltene.
Marthe har kontaktet grunneierne der vi tenker at skiltene skal opp, og alle var positive til dette.
Knut har bestilt 5 skilt. Marthe følger opp.
ML
SAK C. Erfaringer fra Bringebærfestivalen og vår sommerfest. Denne saken ble gjennomgått
på forrige møte, Knut lager en erfa-liste for vår del, sommerfesten.
KF
SAK
D. Økonomi og regnskap.
Knut gikk gjennom de ulike postene med oss, og vi har god og forutsigbar økonomi.
Etter enkelte korrigeringer sendes regnskapet til styremedlemmene.
Sak E. Hundejordet.
Dette arbeidet kom ikke i gang i høst, men tas fatt på i uken etter påsken 2018. Simen og Martin
Sak F. Facebooksiden vår.
Denne siden har nå over 800 medlemmer, og er en fin kanal for oss.
SAK G. Nyttårsaften.
Styret ble enige om å bruke 5000 kr. mer på fyrverkeriet i år, fakkeltoget har 10 års jubileum, og Knut
har fått Lene Conradi til å komme og holde nyttårstalen.
SAK H. Hovedpunkter i budsjett for 2018.
Vi fortsetter med VollenStikka, blomster i Vollen, flere sittebenker, dropper støtte til VUL og
ungdomsdisco, fortsetter med sommerfesten.
EVT: Vi er fremdeles opptatt av trafikken gjennom Vollen. Det kjøres altfor fort av mange, busser,
lastebiler og private. Hanne vil informere Knut om hendelser og han tar dette med Ruter og andre
kjente firmaer.
Knut opplyste om at leskuret på Skjæret skal pusses opp, og at grøntområdet ved Plommedalsveien
skulle vært beskåret.
Marthe la ut på FB-siden vår et tilbud og forslag om hvor det ønskes ytterligere benker. Disse nye
benkene er stødige og sterke, passer godt inn i landskapet.
Lise Førsund, 17.10.2017

