Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Wenche Sundstuen, Stein Roger Kurud, Sjur
Østvang, Frode Lillehovde, Lars Magnar Thoresen, Morten Øie og Anne
Kurud

Forfall:

Jørn Jensbak (på tlf)

Kopi til:

John K. Christiansen (web-redaktør)

Dato:

11.12.17

Sted:

Kvilheim

Sak 31/17 Leiekontrakt Persbu.


Styret har godkjent og underskrevet ny leiekontrakt med Furnes
Almenning for de neste 7 år. Husleiebeløpet skal fastsettes på
nytt etter 7 år, og da reguleres med indeksregulering og etter det
beløp som da ble fastsatt i kontrakten 01.12.2017-31.12.2023.

Sak 32/17 Bombilletter 2018.







Fra 01.01.2018 blir det nye priser på bombilletter.
Årskort kr 2800,Klippekort kr 100,- pr tur
Pr tur kr 110,- (enkeltbillett)
Halvårskort kr 1400,- (01.05-01.11) ikke vinter
Brumundbommen åpner med elektronisk bom 01.01.18. Det vil
da bli mulig å få kjøpt billetter på Kvilheim, Brumund, Sjusjøen og
Bergundhaugen. Se for øvrig info på hjemmesiden til Furnes
Almenning.

Sak 33/17 Åstdalen turløyper, kjøring vinteren 2017/18.
 Bjønnåsen hyttefelt, Øyongen og Skvaldra har til sammen ca.
100 km oppkjørte løyper. Det er mange kilometer å kjøre opp
med ei maskin, spesielt ved store snøfall. Det vil i vinterferien og
påsken 2018 bli et prøveprosjekt der det vil bli leid inn 1
løypemaskin ekstra, for å se an behovet.

Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel
Sak 34/17 Rapport fra komiteene




Friluft: det blir satt ut nye løypestaur der det mangler.
Persbu: Skjenkebevilgning 6 dag er ok.
Arrangement: det skal kjøpes inn premier til påskeskirennet.

Sak 35-17 Kjøp av nytt aggregat på Persbu.
 Det ryker av aggregatet, så det må enten utredes skikkelig eller
kjøpe et nytt med mulighet for automatstart og fjernstart.

Sak 36-17 Julen 2017


Thor Gotaas kommer 6. dag jul, han skal fortelle litt fra bøkene
sine, Blant annet om tatere, lasaroner og sikkert litt om
skihistorier også 

Sak 37-17 Eventuelt


Ønske om kafe på Persbu med byttedag. Bytte ski, bøker eller
hva som måtte ønskes.

Neste møte;
Dato/tid;

mandag 08. februar 2018, kl. 1800

Sted;

Kvilheim

Ref. Anne

