Referat styremøte, Vollen Vel, 15. januar 2018.
Tilstede: Hanne, Trine, Bjørg, Marthe, Lasse, Knut, Lise. Forfall: Greta.
SAK 1/15.01.18 Nyttårsaften.
Fakkelsalget endte på omtrent det samme som året før. Vi solgte for 12 000, men tjente
mer, da vi hadde fått 200 fakler gratis av leverandøren. Lene Conradi holdt en god tale, og
allsangen ble ledet av frivillige Renate Gjernes.
Styret har fått en oppfordring om å finne en ikke-kristen sang med tanke på et mer
flerkulturelt samfunn. Vi i styret delte oss litt her, men Knut skulle ta en prat med vår nye
forsanger. Styret hellet litt mot at vi i 10 år har sunget Deilig er jorden, de fleste av oss synes
den passer bra ved overgangen til et nytt år, og langt de fleste av deltagerne er norske med
vår tradisjon. Trafikken gikk greitt, og det deltok 1120 i toget, etter tellingen til Sverre
Wiseth. Vi takker alle som deltok i arrangementet! Vi kjøper sorte murebøtter til neste års
oppsamling av fakler og stjerneskuddrester! Det vil lette neste dags rydding!
SAK 2/15.01.18 Regnskapet 2017.
Regnskapet ble gjennomgått. Underskuddet var budsjettert. Vi fikk ekstra stort overskudd i
2016 fordi vi returnerte og fikk tilbake penger for alle de innkjøpte sittebenkene.
Overskuddet ble så brukt til nye benker i 2017.
SAK 3/15.02.28 Budsjett 2018.
Budsjettet er i balanse. Vi fortsetter i samme spor som tidligere, men skal kjøre et
strammere opplegg rundt kontingenten. Økonomien er god.
SAK 4/15.01.18 Årsmøtet 2018.
Årsmøtet ble satt til mandag 19. mars kl. 19.30 på Helselagshuset. Knut tar kontakt for å
vurdere mulig program utenom årsmøtesaker.
KF
SAK 5/15.01.18 VollenStikka.
Neste nummer sendes ut 5., 6. og 7. Mars, eller uken før. Knut er i god gjenge med stoff, og
det er solgt annonser for ca.30 000.
SAK 6/15.01.18 Kontingentinnkreving.
Det var ikke helt vellykket med opplegget i fjor, vi mistet faktisk en del medlemmer. Styret
har derfor bestemt av vi leverer ut adresserte bankgiroer til de 480 som betalte i 2016 og
2017, samt uadresserte bankgiroer til alle andre.
ALLE

EVT.:
Nærmiljøsentralen.
Trine sitter i styret i Nærmiljøsentralen, der de har møte ca. 1 gang pr.mnd, og hun vil gjerne
ha avlastning. Vi diskuterte om vi kunne la møtedeltagelsen gå på omgang i styret vårt.
Evt. ny representant fra oss kommer senere.
ALLE

Parkering i Vollen.
Det er blitt like dyrt å parkere i Vollen som i resten av Asker nå, og dette har skapt ”støy ”og
engasjement blant beboere og brukere av båten. Vi i styret deler jo denne bekymringen,
men saken skal opp i kommunestyret , og vi avventer utfallet. Det koster å kjøre bil også til
byen, men vi er alle enige om å jobbe for mer ferdsel på fjorden, særlig med henblikk på
kommunesammenslåingen. Hvis de nye prisene får konsekvenser for bruk av båten, skal
vellet aksjonere.
Utbygging i Julius Madsens vei (Bakkegata)
Knut tar kontakt med kommunen for å få klarlagt hva som er planen med adgang til å fra
eiendommene.
KF
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