
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel 
Møtereferat 

Avholdt: 10/03/2014 @ Elisabeth 
Til stede: Elisabeth Westersund, Kristian Mong, Peter K. Austad, Jorunn Gumpen 

Sundfør, Geir Iversen, Anette Sundell, Sune Vork 
Frafall: Rolf Olerud 
Neste møte: 09.04.2014 19:30 @ Geir 
Referent: Kristian Mong 
 

Sak Resultat Ansvarlig 
1  Godkjenne referat fra forrige møte 

 
Starter fra neste 
gang av 

2  Fordeling av styret 
Elisabeth fortsatt leder 
Peter fortsatt nestleder 
Jorunn fortsatt kasserer 
Kristian sekretær 
 
Anette tar ansvar for lekeplassen. 

Info 

3  Peter har snakket med Paaske i kommunen 
Lite nytt ang rapport fra Rambøll. Vi er på stedet hvil. 
Formannskap og/eller kommunestyremøte i april (teknisk 
innspill), venter og ser hvordan det går. 

Info 

4  Ikke noe nytt ang Grette og parkering Info 

5  Hundepark 
Må finne ut hva som må gjøres ifm regulering av ballplass: 
Snakke med plan- og bygningsjef. 
 
Etter det: Innkalle hundeeiere til møte med Styret. 

 
Geir 
 
 
TBD 

6  Valgkomitè 
Prøve å få stablet en valgkomitè sammen i løpet av året. 

 
? 

7  Møteplan 
9. april: Styremøte @ Geir (19:30) 
6 mai: Komprimatorbil 
8 mai: Dugnad 
28 mai: Styremøte @ Jorunn (19:00) 
27 august: Styremøte @ Anette (19:30) 
5 november: Styremøte @ Peter (19:30) 
30 november: Julegrantenning @ Lekeplassen 
10 desember: Styremøte @ Jorunn (18:00) 
 

 
 
Kompr.bil: Rolf 
Dugnad: Anette 
handler grillmat 
 

8  Garasjelag 
Prøve å finne noe info om garasjelaget og legge 
kontaktinformasjon på nett. Si også fra at det trengs 

 
Kristian 
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asfaltering utenfor garasjene i Granliveien. 
9  Snødumping 

Finne ut om Velet eier området som vi tenker å dumpe snø 
på. Etter hvert organisere trefelling.  

 
Elisabeth 

10  Snegleaksjonen 
Kristian gir Sune bakgrunnsinfo; Sune kontakter Røyken 
Kommune og hører om det er noe på gang. 
 

Sune/Kristian 

11  Vedtekter 
Alle går gjennom vedtektene som hjemmelekse og kommer 
med kommentarer. 
 
(Fra møtereferat 28/3/2011: Vedtektene må revideres, 
særlig den som gjelder fristen for å melde inn saker til 
generalforsamlingen.  Til neste styremøte leser alle 
vedtektene som ligger på hjemmesidene og går gjennom 
dem da. Vi sjekker om det er andre vedtekter som bør 
forandres også.) 

Alle 

12  Avsluttede 
Pratet med brøytemannskaper ang parkering og 
snødumping. 
 
Bedt kommunen om å rehabilitere noen av veiskiltene. 
 
Innvilget støtte til noen ungdommer som ønsker å male et 
nett på ballveggen på grusbanen etc i regi av Dag Andersen. 

Info 

 

 

 

 

 


