Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff , Wenche Sundstuen, Sjur Østvang, Cato Berntsen,
og Britt Hovland

Forfall:

Jørn Jensbakk, Stein Andersen og Lars Magnar Lund Toresen

Kopi til:

.John K. Christiansen (web-redaktør)

Dato:

08.5.18

Sted:

Sjurstuvegen, Brumunddal

Sak 11/18

Eiendomsskatt

Gjennomgang av møte som BV har gjennomført med ordfører og varaordfører. Møtet
opplevdes som positivt, men det fører ikke til endringer i denne omgang. Referat fra
møtet ligger ute på hjemmesiden til BV og kan leses der.

Sak 12/18 Status fra de ulike komiteene:



-

-

Friluftskomiteen: Staur til ny merking av skiløyper er kjørt ut. Merking av stier
skal skje så snart naturen tillater det.
Persbu:
- Mangler system når det gjelder booking, se sak under evt.
- Det arbeides med ulike rutiner
- Det er behov for møblement i 2.etg. Styret ga fullmakt til innkjøp av brukte
møbler.
- TV er på plass. Abonnement blir nå ordnet. Ansvarlig er Sjur.
Arrangementskomiteen: Påskeskirennet gikk bra. Det er behov for enkelte
justeringer til neste år, det gjelder blant annet noe merking og den praktiske
gjennomføringen av premieutdelingen.
Økonomi: Status etter påskearrangement gjennomgått.

Sak 13/18:Vinteren 2018
Utgifter til brøyting ble som forventet høyere enn forrige sesong.
Sak 14/18: Vårdugnad
Dugnaden blir lørdag 16. juni kl 10.00.
Det kommer nærmere informasjon om dette på hjemmesiden.
Dette skal gjøres:
-

Søppelplukking i nærheten av Persbu og ellers der det observeres

Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel
-

Rydding av buer på Oersbu og på Sletta.
Kjøring av benker fra Sletta til Persbu
Beising av benker
Vask av do på Sletta
Sette opp stortelt på Sletta i løpet av helgen
På Persbu skal det ryddes og vaskes. Alle skruer på møbler må ettertrekkes,
samt evt. andre saker det observeres må gjøre noe med.

Sak 15/18: Gapahuk på Sletta.
Tor Sandvold er valgt som byggeleder. Arbeidet gjøres i samarbeid med styret og
Roger Kurud. .Bygget skal utformes slik at en skal slippe å måke snø av taket.
Ragnar og Tor tar en befaring sammen med FA så snart som mulig for avklaring av
plassering. De som ønsker å bidra til bygging av gapahuken tar kontakt med Tor på
tlf. 91650696.

Sak 16/18: Håndtak på vannpostene.
Styret har vedtatt at det skal settes på håndtak på vannpostene slik at de blir mere
brukervennlige. Det er mange vannposter og dette krever litt arbeid . Styret anser
derfor dette som et prosjekt over tid, men med mål om at det skal ferdigstilles i løpet
av 2019.

Sak 17/18: Hjemmesiden til BV:
Det er behov for en funksjonell løsning gjeldende bestilling av Persbu. Webredaktør
har kommet med forslag om hvordan dette kan løses og styret har vedtatt denne
løsningen.
Evt.
 Pultostmart`n: Komiteen jobber, nærmere informasjon kommer. Aktuell dato er
4.august 2018.
 Sykkelbirken gjennomføres som tidligere år.
 Rekeaften 23.6 St.Hans aften. Nærmere informasjon kommer.

Neste styremøte blir mandag 4.juni.

Ref. Britt

