Referat styremøte, Vollen Vel, 9. april 2018.
Tilstede: Trine, Marthe, Camilla, Kristian, Knut, Lise.
Forfall: Greta, Hanne.
Lise Førsund, referent.
SAK 1/03.04.18. Nye styremedlemmer.
Vi ønsket våre to nye medlemmer velkommen, og gleder oss til unge krefter i styret.
Camilla Loe-Dahl og Kristian Sjøvold bringer gjennomsnittsalderen vakkert ned.
SAK 2/03.04.18.Økonomisk status vedr. kontingentinngang og brøyting.
Vi har til nå fått inn 132 000 kr. i medlemskontingent, og litt drypper inn fortsatt. Vi
oppfordrer fortsatt gjennom FB-siden vår og ellers til å betale. Det er ca 700 boliger innenfor
Vollen Vel sitt område. Vi har ca 130 medlemmer fra sameiene.
Når det gjelder brøyting, har Knut purret 25 ved forfall, da betalte 15, og så purret Knut
igjen, og kun 3 står igjen nå. Knut følger opp!
KF
SAK 3/03.04. 18. Bilder i undergangene.
Knut orienterte det nye om våre bilder i Remaundergangen og den ved Arnestad skole.
Bildene får nå stort sett henge i fred. Knut har tidligere fått svært rimlige bilder, ved en feil?,
og de koster nå mer. Vi diskuterte behovet for utskiftning, men la dette på is foreløpig. ALLE
SAK 4/03.04.18. Vennely 100 år.
Vennely fyller 100 år i år, og Vollen Historielag tar denne markeringen. Styret ble enige om å
bevilge ca. 2000 til en stor jubileumsbløtkake.
KF
SAK 5/03.04.18. St. Hans.
Vi får disponere lydutsstyr, scene og teknikere fra Asker Kommune.Vi har satt av 5000 kr. til
dette arrangementet.og Knut tar en prat med Liv Nina om ledelse og sang, pluss en
trekkspiller som tidligere, denne gangen med lydustyr, så han høres godt!
KF
SAK 6/03.04.18. Grøntområdene ved bryggen og skråningen bak sykkelparkeringen og
transformatoren.
Det er ikke pent nede i bukten der båten kommer inn. Trine har flere ganger forgjeves vært
på kommunen, og styret har diskutert hva som kan gjøres der nede. Etter at kommunen
satte ned noen trær langs stien nedenfor parkeringen, kommer de ikke til å gjøre noe mer.
Styret vil svært gjerne , med hjelp av Evensen/Tandberg, Sentrumsforeningen m fl. prøve å
få dette området litt finere, det er faktisk Vollens ansikt for gjester som kommer med båt om

sommeren. Styret besluttet at Knut tar med seg Espen Rekkedal, Vollen Grøntmiljø, på en
befaring, og hører med ham som ekspert på hva vi kan få til i området. Det er ruskete der,
mildt sagt. Knut mener vi kan få litt penger fra uklike aktører, og også litt fra kommunen.
KF/ ALLE
SAK 7/03.04.18. Sommerfesten 2018.
Historielaget har flyttet Bringebærfestivalen frem en uke. Vi diskuterte hva vi skulle gjøre
med vår sommerfest. Vi landet på å holde vår helg før skolestart, da får vi også med oss
korpset og kanskje Dansesonen,, som ikke kan delta på BBfestivalen. Marthe tok på seg en
flott jobb, å øke aktivitetene på familiefesten, nemlig å få med seg VUL og småidrettene.
ML
Lise tar kontakt med barnehagen for ansiktsmalere, og hyrer inn Lahn som før, som malesjef.
ALF
Knut og Lise ordner premier, tau, sekker, ballonger, gullmynter som før.

ALF/KF

Vi ble enige om å droppe musikk denne dagen, det er nok som det er. Korpset holder salget,
og vi insisterer på pølser også i år, bare hamburgere tar for lang tid og ble veldig kostbart.
KF
EVT.:
*Benker. Vi kan kjøpe flere benker ved behov. Trine sjekker om vi kan få sette en benk på
pynten ved jordet over Guienga, der skogen går over i jordet.
Vi sjekker om benken nedenfor Scheel er på plass, ellers er dette et fint sted å sette ut en
benk, ned mot Sjøvollbukta.
Vi setter også en benk ved Hundejordet, om det er ønskelig.
Kristian sjekker om det er ønskelig med en benk nede ved Skjæret Sameie,
*Turstien.
Trine og Greta, Hanne og Marthe, tar hver sine deler av turstien. Simen hjelper til!
Camilla sjekker med Statens vegvesen om muligheten for speil i krysset
Vollenveien/Slemmestadveien. På dugnad ryddes det på høyre side ved transformatoren.

12.04.18
Lise Førsund,

