Referat styremøte, Vollen Vel, 29. mai 2017.
Dato:

29.05.2017

Sted:
Til stede:

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

Referent:

Lise Førsund

A. Beslutningssaker.
SAK 1/29.05.2017.
Kontingentinngang.
Vi har til nå fått inn 138 000 i medlemskontingenter, inkludert 27 000 fra sameier. Dette er fremdeles
mindre enn i fjor, og vi tror nok at det er flere faktorer som spiller inn. Styret mener at tiden nok ikke
var moden for sms-metoden enda. Vi sendte ut en vennlig reminder med bankgiro etter forrige
møte, og det ga oss et løft... Det har vært litt rot med utdeling på Skjæret, de har fått både
sameiekontingent og individuelle. Dette må vi unngå, da det skaper forvirring og litt irritasjon.
KF/ALLE
SAK 2/29.05.2017
Facebooksiden vår.
Styret diskuterte hva vi skal ha og ikke ha på vår FB-side, Knut lager et utkast for retningslinjer.
Marthe er redaktør på siden.
KF/ML
SAK 3/29.05.2017.
Økonomisk status for VV.
Vi har god økonomi i VV, og det er muligvis purringe av kontingenten som har etterlatt et annet
inntrykk hos noen. MEN, vi er et aktivt og rimelig vel, og ser gjerne at vi får mange medlemmer
ettersom befolkningen øker her også.
SAK 4/29.05.2017.
Styremøtene høsten 2017.
Vi setter opp følgende møter utover høsten i samråd med styremedlemmene.
14.08 da vi skal vi SPIKRE SOMMERFESTEN, med aktiviteter og mannskap.
Vi har mange aktiviteter for sommerfesten, og husker at det er mange små som vi delta.
Ansiktsmalingen ved Nilsemarka barnehage tar Marthe seg av mannskapet til.
Kast på ”blikkbokser” og andre aktiviteter ble diskutert.
16.10
DESEMBERMØTE I UKE 49, AVGJØRES PÅ SOMMERAVSLUTNINGEN MED Vitos.

EVT.
Sommeravslutning for styret er satt til 1. juni på Vitos klokka 19.00.

ALLE
ML

•

Knut orienterte om velveiprosjektene.

•

Lederen av Vollen Nærmiljøsentral sluttet, og den daglige driften skal nå drives av 4
personer, de skal bl. a. ha ansvar for St. Hansaften rundt Selvikvillaen. Liv Nina Mosveen skal
lede allsang, og Knut skal trylle litt. Scene og lyd får vi fra AK. Ved pøsregn blir dette avlyst,
selv om senene er litt overbygget. VV støtter med 5000 kroner .

•

Vi ønsker oss et serveringssted til i Vollen, gjerne i det gamle konditoriet, og eierne jobber
nok med saken.

•

Næringsdriften i Vollen Sentrum sliter litt, vi oppfordret til å bruke forretningene.

•

Slemmestadveien og 40 km. grensen og farten gjennom Vollen er et stadig utfordrende
problem. NÅ har Knut fått til et møte med Terje Vines fra Statens Vegvesen her ute den 13.
juni klokka 10.00..
Knut, Lasse og Hanne stiller.

30.05.2017
Annelise Førsund
Referent.

