
Referat fra styremøte                                                                                                                                                               

Tilstede: Ragnar, Sjur, Wenche, Stein  og Britt 

Forfall:           Jørn, Cato og Lars Magnar 

Dato/tid: Onsdag 4.9 2019, kl 18.30 

Sted: Brumunddal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sak 25/19: Godkjenning av referat fra styremøte i juni. 

Godkjent uten merknader 

Sak 26/19: Status fra komiteene/ økonomi og oppfølging av saker 

Persbu: 

Avløp i orden nå. Nytt kjøleskap skal kjøpes, det gamle solgt. Pizzaovn fått ny plass. 

Arrangement planlegges gjennom vinteren ca 1 gang pr. måned. 

Leiepris prisjusteres mest sannsynlig i løpet av høsten. Målet er at det fortsatt skal 
være fordel å være velmedlem ifht leiepris. Nøkler til  Persbu samt leiepris tas opp i 
Persbustyret på neste møte de skal ha. 

Friluftskomiteen:  

Har merket opp igjen skiløyper og turstier. Blant annet har stien fra Krognæs plass til 
hengebrua ved Åkersætra blitt merket. Stien gir en fin tur langs Åsta. Det blir dugnad 
med klargjøring av skiløyper 7.9. Det har meldt seg flere og det er noen som kan bli 
med senere. Merking og vedlikehold gjøres utover høsten. 

Økonomi: 

Brukt mye penger, men kontoen holder seg fortsatt godt. 

Pultostmart`n fikk et godt resultat. 

Folkehelse: Kristianløypa er planlagt ferdig slik at en kan få kjørt tidligløype der med 
tråkkemaskin. Graving er startet opp. Badedammen innenfor Budeiehølen er ferdig. 
Aktivitetssparken på Persbu er planlagt og arbeidet med inngjerding starter snart. 

Frisbeebane: Ferdig, mangler kun ørlitt på  helt ferdig!. 
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Sak 27/19: Skiløype- relansering av gammel løype 

Furnes Almenning har gitt klarsignal på at skiløypa som tidligere er blitt kjørt opp til 
Bjønnåsberget og Raufjellet kan kjøres. Målet er at denne løypa skal kunne benyttes 
kommende sesong. 

Sak 28/19: Pultostmart`n – hva videre? 

Styret går for fortsettelse av arrangementet. Dedikert ledelse av dette arrangementet 
må være på plass innen kort tid. Dette jobbes det videre med. Ragnar er ansvarlig. 

Sak 29/19: Strøm 

Komiteen har hatt møte og svart opp brevet fra Eidsiva Net. Styret støtter at 
strømkomiteen er koordinator og kontaktperson er Stein Andersen.  Se for øvrig link 
«Hyttestrøm» på hjemmesiden til Bjønnåsen Vel  ( www.bjonaasen.com) . 
Informasjon blir fortløpende lagt ut der når det er noe som skal ut. 

Sak 30/19: Forsikring 

Gjensidige er selskapet vi har avtale med. Gjennomgang foretas. Bilde tas av de 
ulike objekt som er inne i buene. Ragnar er ansvarlig. 

 

Sak 31/19: Dugnadsfest 

Dugnadsfest er lørdag 26.oktober. Invitasjon blir sendt ut innen kort tid pr. e-post og 
den blir lagt ut på hjemmesiden. 

Sak 32/19: Høstdugnad 

Lørdag 21.9. Oppmøte på Persbu kl 10.00. 

Arbeidsoppgaver: Klargjøring til vinteren, ta av porter, «tømme» sletta, trampoliner 
pakkes ned(duker/ nett). 

 

Neste møte: 2.oktober kl 18.30 

 

 

Ref. 

Britt 
 


