Referat styremøte, Vollen Vel, 14. august 2017.
Dato:

14.08.2017

Sted:
Til stede:

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

Forfall:
Referent:

A. Beslutningssaker.
SAK 1/14.08.2017.
Oppstart for reguleringsplanen for Vollen Marina.
Forslaget vi har sett er bare en foreløpig melding. Det er ingen høring enda. Det er kun en oversikt
over planområdet på kartet, inklusive Slippen og Rogneruds eiendom. På planen er det satt av en 8
meters vei, med benker og grøntområde rundt . Prosjektet ligger langt frem i tid, men vi følger godt
med.
ALLE
SAK 2/14.08.2017
Skilt over undergangen ved Rema.
Styret så på forslaget til Knut med slogan : Tenk positive tanker o.s.v. Det er meningen at det skal
settes opp over undergangen fra Remasiden, med en hilsen fra Vollen Vel. Knut jobber videre med
dette. Skiltet skal settes opp litt ut fra muren, pga regnvann og gjennomslag av fukt.
KF
SAK 3/14.08.2017.
Båndtvangskilt på turstien.
Knut bestiller 5 skilt, 2 oppe ved Østenstadbråten og i Marieroveien, 1 ved Evensen/Nordre Gisle
gård. Så tenker vi et satt opp over gartneriet Øgårdsveien, der stien går inn i skogen. Marthe tar en
prat med Martin Nilsen om det er ok, samt de to andre grunneierne.
ML/KF
SAK 4/14.08.2017.
Dekorasjon ved undergangen fra bussiden ved Rema.
Dette er et initiativ fra elever ved Vollen Ungdomsskole som vi har fått på bordet. Dekorasjonen
gjelder muren opp mot Vollenveien, fra Rema, der det nå er villvin som er ganske frodig i år.
Marthe kom med et godt forslag om en slags veiviser i våre turskiltfarger, som kunne være et
blikkfang samt informasjon om vei til Gislebanen, Montessori den ene veien, og skolen og VUL m.m.
den andre veien.
ML/KF/ALLE
SAK 5/14.08.2017
Bringebærfestivalen og sommerfesten.
Lasse påtok seg vaffelstekingen til Remas frokost lørdag morgen fra klokken 10.00 til 11.00, da Lise er
forhindret. Knut og Lise kjøper inn nødvendige saker til leker og medaljer til sommerfesten. Vi har
fått 4 ansiktsmalere denne gang, Lan som vanlig, og 3 fra Nilsemarka barnehage. Hanne og Rolf
Harald, Bjørg og Trine, og muligens Lasse, pluss Knut deltar på selve arrangementet.
Oppmøte tid på stranden er kl. 14.30 til oppsetting og forberedelse av aktiviteter.
I tilfelle regn kan noen få aktiviteter kjøres i museet. Dette avgjøres fredag formiddag.

SAK 6/14.08.2017.
Sommerfesten for styret.
Denne ble utsatt pga sykdom, men vi møtes med partnere på Vitos 21, august kl. 17.00.

ALLE

Orienteringssaker.
A. Økonomi.
Velet har god økonomi og full sjekk., Vi har fått inn 144 000 i kontingenter, og det tusler inn litt også
nå, selv om vi nok ikke når budsjettet på 150 000.
Vi har 223 000 til brøyting, og det bør holde. Dessverre henger Linlandveien/Øgårsdveien litt når det
gjelder arbeid mot kommunal overtakelse, da grunneiere ikke er helt enige.
Vår kassabeholdning er 147 000. (utenom brøytekontoen).
SAK B. Blomstene i Vollen.
Støtte til blomsterprosjektet:
Vi har fått/får 5 000 kr. fra Vollen Helselag, 10 000 fra Asker Kommune , 5000 fra Tandberg og 5000
fra Jens Evensen Eiendom.
Styret takker og bukker og alle gleder seg over vakre blomster i år også!

SAK C. VollenStikka.
Nå er høstnumret ute, og takket være 3 annonser fra Tandberg, går vi ca. 10 000 kr. i pluss!
SAK D. Hundejordet.
Dette tunge arbeidet går litt sent, men hundejordet blir nok ferdig etter jakten i høst.
Lise 15.08.2017

