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Sak 18/18: Referat fra styremøte 7.5 gjennomgått og godkjent
Sak 19/18: Oppfølging av vedtatte saker








St.Hans og rekelag på Bjønnåsen- påmeldinggsfrist 16.juni!
Dugnad 16. juni. Oppmøte på Persbu kl. 10
Møblement til 2.etg på Persbu er innkjøpt og blir satt på plass
16.6.
TV abonnement på Persbu er i orden.
Booking av Persbu vil i løpet av denne uka bli ordnet slik at det
kan gjøres via hjemmesiden.
Odd Byenstuen ordner prosjekthåndtak på vannposter etter hvert.
Gjerde på Sletta blir reparert med det første av den som har levert
det.

Sak 20/18: Bredbåndsdekning Bjønnåsen


Bredbåndsdekningen på Bjønnåsen er i perioder dårlig, og det
oppleves svært dårlig i de periodene som det er ekstra mange
mennesker på fjellet, f.eks. i påska. Telenor er kontaktet og de
sier at teoretisk så skal det være god dekning, men det oppleves
ikke slik av hyttebrukerne. Utfordringen i forbindelse med sykdom
(fare for liv og helse) er beskrevet i henvendelsen Bjønnåsen Vel
har kommet med forslag om å bygge ny basestasjon. Pr. nå har
ikke Telenor planer om utbygging av nettet. Henvendelsen har
imidlertid ført til at Bjønnåsen hytteområde nå står på ei liste hvor
det er ønske om bedre dekning. Saken blir fulgt opp av styret.

Sak 21/18: Søppelhåndtering


Styret i Bjønnåsen Vel oppfordrer hytteeiere/ hyttebrukere til å ta
vare på fjellet og den fine naturen som vi kan benytte oss av. Det
innebærer også riktig bruk av søppelcontainere som er utplassert.
Det er ikke greit at søppel blir plassert ved siden av containeren.
Er containeren full, skal det ringes det telefonnummeret som står
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på containeren. Det kan alle gjøre. Ser containeren full ut, kan
dørene på siden åpnes for å se om det er plass der. Nå må alle
være spesielt opptatt av dette da det er husdyr på beite i fjellet.
I år ble trevirke og metallcontainerne satt ut etter pinse. Dette
førte til ekstra stor forsøpling. Sirkula sier at det var
akseltrykkbegrensing som var årsaken til at de ikke kunne settes
ut før. Det var ikke lov til å kjøre med tung bil tidligere på
fjellvegene.
Ødelagte containere (lokk) skal bli skiftet ut. Det er blitt gitt
beskjed fra Sirkula til entreprenøren om at dette skal gjøres.
ALLE som skal rive hytte/ deler av hytte, uthus o.l. som fører til at
mye treverk skal kastes, skal bestille egen container til dette. Slik
det er nå, må alle hytteeiere betale for det noen benytter seg av.
Kjøleskap, komfyrer o.l. leveres på gjenvinningsstasjoner.
Bjønnåsen Vel etterspurte om det kunne bli satt ut container for
trevirke på vinteren, men det vil ikke bli gjort. Les punkt under.
Sirkula er i en utredningsfase der målet er at det skal bli
Moloksystem i fjellområdene. De vet ikke når dette kommer. Det
betyr at det f.eks. ikke blir egen container for trevirke i framtida.


Eks: på Molok:

Sak 22/18:Status fra de ulike komiteene





Friluftskomiteen: Følger oppsatt plan for sommeren.
Persbu: Nytt mastersystem for nøkler blir bestilt nå og montert så snart som
mulig.
Økonomi: God kontroll og penger på bok.
Åstdalen turløyper: Sparebankstiftelsen har bevilget penger til nye
merkestolper. Det går mot endring av kjøremønster for løypemaskina fra neste
sesong. Det er behov for en ny løypekjører. Årsmøte 25.6.
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Sak 22/18: Bruk av bilder på hjemmesiden til Bjønnåsen Vel




Styret i Bjønnåsen Vel ønsker en aktiv hjemmeside og en aktiv
bruk av Facebooksiden for å bekjentgjøre arrangement og for å
vise all aktivitet som foregår på Bjønnåsen. Dette innebærer at
det på alle arrangement vil være påregnelig at det blir tatt bilder
som kan bli lagt ut i sosiale medier som nevnt. Alle som
fotograferer og legger ut bilder må forholde seg til lovverket som
regulerer dette, det innebærer blant annet at nærbilder av ansikt
skal unngås om bildene skal publiseres. Imidlertid kan dette
publiseres OM den det gjelder/ foresatte gir tillatelse til dette.
Bjønnåsen Vel oppfordrer de som ikke ønsker at de skal bli tatt
bilde av og som er på arrangement, til å si ifra om dette. Det
samme gjelder de som allikevel skulle oppdage at det er lagt ut
bilder som ikke er ønsket publisert.

Evt.:




Pultostmart`n lørdag 4. august. Sett av dagen! GT-Sara er klar, det samme er
Brumunddal Mannskor. Flere saker er på gang!
Sykkelbirken lørdag 25.8.
Dugnadsfest i år blir lørdag 27.10.

Neste styremøte onsdag 1.8.

Ref, Britt

