
Styremøte – Øvre Gleinåsen Vel
Møtereferat

Avholdt: 28/05/2014 @ Jorunn
Til stede: Elisabeth Westersund, Kristian Mong, Peter K. Austad, Anette 

Sundell, Jorunn Gumpen Sundfør, Geir Iversen
Frafall: Sune Vork, Rolf Olerud
Neste møte: 27.08.2014 @ Anette kl. 19:30
Referent: Kristian Mong

Sak Resultat Ansvarlig
1 Godkjenne referat fra forrige møte

Ok
Info

2 Hundepark
Geir har vært i kontakt med kommunen - trenger søknad 
om omregulering (formålet med stedet) (permanent 
regulering om til hundepark, eller både ballplass og 
hundepark?), må via politikere og nabovarsling. Geir 
kontakter en dame i kommunen som ikke var tilstede 
denne uken.

Geir

3 Dugnad
Har hatt dugnad med greit oppmøte - 170 pølser (mot 
normalt 120). Fungerer bra å møte ved lekeplassen og 
fordele oppgaver utover. 

Vi trenger en mini-dugnad på øvre delen av lekeplassen - 
klarer vi å finne noen vi kan leie inn som tar det i ny og 
ne? 
 

Styret

4 Snegleaksjon
Sune har hentet Nemaslug som dreper snegler. 

Velet deler ut Nemaslug førstkommende onsdag 4. juni og
torsdag. Sted: Garasjen til Seljefaret 4. Tid: 18:00-19:00.

Deler ut lapper i postkasser på forhånd - folk må samle litt
snegler.

Kjøpe inn saks, dørslag og engangshansker etc.

 

Styret

Kristian

Sune

5 Forsikring for lekeplass
Har fått noe info rundt forsikring. Elisabeth kontakter 
forsikringsselskapet for en nærmere samtale.

Elisabeth

6 Kabelsak
Venter fortsatt på info fra Kommunen, rapporten fra 
Rambøll har ikke kommet. Hverken vi eller Kommunen 
får gjort noe før dette.

Info
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7 Vedtekter
Peter går gjennom vedtektene og belyser endringer som vi
kan foreslå til neste års generalforsamling.

Peter

8 Antennemasten ved ballplassen
Annonsert på finn.no, koster kr. 5000,-

http://www.finn.no/finn/torget/annonse?
finnkode=48570214

Info/Peter

9 Fyllmasse
Det ble fjernet trær i krysset ved Granliveien og 
Bjørnstadveien ifm dugnad. Vi ser på mulighetene rundt å
legge fyllmasser i grøftene der og tilrettelegge for 
parkering/snømasser. Geir sjekker om Follestad 
Renovasjon kan gi/selge fyllmasser.

Geir


