
 

 

         
 
Referat Styremøte 11.02.2021 
 
Sted:   Gründerparken, Parkgården Brumunddal  
Tilstede: Ragnar, Lars Magnar, Sjur, Stein, Trude, Jørn 
 
Fravær: Wenche 
 
    
 
 
Godkjenning av referat 
Presisering – Ønsker at styret OG alle komiteer som skal sitte ett år til da vi ikke får gjennomført årsmøte.  

 
Rapport fra komiteer 
 
Folkehelseprosjektet:  
Sjur sjekker med Birger om siste oppdatering/utbetaling. 
 
Åstdalen turløyper:  
Jørn – Løypemaskinen er i orden etter å ha gått ned i ei myr.  
Takk til alle som sto på og fikk maskinen både opp, og i gang igjen! 
 
Persbu: 
Har fått påfyll av gass.  
Sjur sjekker pris på ny ovn som fungerer dårlig.  
Ikke planlagt noen åpen aktivitet, men en forening (gatelaget) kommer for å ake og gå på ski. Disse vil også få servert mat. 
Sjur har kjøpt en ny kaffemaskin til Persbu. 
Sjur holder kontakt med Furnes Almenning om strøm på Persbu.   
Sjur lager facebook side.  
 
Friluftskomiteen: 
Blir topptur på Bjønnåsen.  
Merking av topptur starter så snart det er mulig.  
 
Aktivitetskomiteen: 
Ingen aktivitet.  
 
Strøm: 
Stein er representant for Bjønnåsen Vel mot Elvia. Sammen med Trude Engen Strand og Geir Kurud danner de en styringsgruppe. 
Vi beholder stromsaken@gmail.com 
Vi benytter vellets hjemmeside som plattform for å legge ut informasjon.  Bør se på admin rettigheter.  
 

 
Brev fra Thor Lillehovde og Birger Lillesveen 
Innspill om å regulere utelys når strømmen kommer til Bjønnåsen.  
Vi ser på hva som er gjort i andre vel foreninger og tar utgangspunkt i dette, for så å komme med en anbefaling for hyttefeltet.  
Stein tar dette i styringsgruppa for strøm, som sender dette til styret i Bjønnåsen vel.  

 
Økonomi 
Økonomien er fortsatt god.  

 
 

Årshjul 
Bruker dette som arbeidsdokument for 2021.02.11 
 



 

 

Årsmøte  
Vi ønsker å avholde årsmøte digitalt. 
Dato blir satt så snart regnskap og revisjonsrapport foreligger.  
Trude purrer opp mailadresser på facebook. 
 

Mailadresse/dropbox 
Hele styret skal nå bruke Bjønnåsen vels mailadresse.  
Trude sender ut bruker og passord, samt invitasjon til dropbox. 
 

 
Eventuelt 
Det har kommet forslag om ny organisering av styret.  
Vi beholder dagens sammensetning men skal bruke tid på å gå igjennom vedtekter for å se om disse er oppdatert.  

 


