Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Wenche Sundstuen, Stein Andersen, Sjur Østvang,
Lars Magnar Toresen Lund, Cato Berntsen og Britt Hovland

Forfall:

Jørn Jensbak

Kopi til:

John Christiansen

Dato:

17. oktober 2018

Sted:

Brumunddal

Sak 35/18: Referat fra styremøte 20.8 godkjent uten kommentar.
Sak 36/18: Sak fra Elisabeth Almlid: Strøm til hyttefeltet på Bjønnåsen?




Styrevedtak: Det vil bli sendt ut en spørreundersøkelse til hytteeierne for å få kartlagt
interessen for dette. Denne vil bli sendt ut sammen med serviceavgiften. Når styret
får denne dokumentasjonen så vil saken tas opp igjen for evt. videre behandling.
Det er en forutsetning fra Eidsiva at et visst antall reelle interessenter melder seg før
detaljprosjektering og utarbeidelse av kalkyle på anleggsbidrag kan starte.
Retningslinjene fra Eidsiva Nett sier at de forventer at 80 % av alle hyttene i
hyttefeltet bestiller strømtilkobling innen 10 år , og at Eidsiva nett krever at
halvparten av disse bestiller strømtilkobling før utbygging av strømnettet
påbegynnes.

Sak 37/ 18: Serviceavgift i Ringsakerfjellet, sak fra Øyongen Vel.


Styret i BV har gjennom mange år hatt en god dialog og avtale med grunneierne
Furnes Almenning og Phil AS når det gjelder serviceavgift. Se vedlagte svar til
Øyongen vel.

Sak 38/18: Oppfølging av tidligere saker




Gapahuk på Sletta: Furnes Almenning venter på svar fra Ringsaker kommune, kart –
og byggesak ved Atle Ruud, angående plassering.
Vannposter: Cato jobber med saken.
Folkehelseprosjekt: Del 1, Frisbeegolfbane – ferdig og i bruk
Arbeidsgruppe til videre utvikling skal settes. Frist innen
november. Ansvar Sjur.

Sak 39/18: Status fra de ulike komiteer:


Persbu:
1. Booking fra hjemmesiden er nå oppe og går.
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2. Utbedring av kjøkken: Godt i gang med planlegging.
Økonomi: Den er fortsatt god og under kontroll.

Sak 40/ 18: Dugnadsfest. Påmeldt 47. Oppgaver og ansvar fordelt innad i styret.
Evt. : Sak fra Web redaktør: Det er behov for innkjøp av ny PC.


Styret har behov for noen avklaringer ifbm hjemmeside og sosiale medier og tar
kontakt med John om dette.

19.10.18 Ref. Britt

