Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Wenche Sundstuen, Jørn Jensbak, Lars Magnar
Thoresen Lund , Steinar Andersen og Britt Hovland

Forfall:

Cato Berntsen og Sjur Østvang

Kopi til:

John K. Christiansen (web-redaktør)

Dato:

19.3.18

Sted:

Kvilheim

Sak 06/18:

Presentasjon av nytt styre


Sak 07/18:

Rapport fra komiteene:





Sak 08/18:

Ragnar ønsket velkommen og styret presenterte seg.

Åstdalen turløyper: Det har til nå ikke vært behov for innleie av
ekstra løypemaskin. Det stille stadig større krav til løypenettet av
brukerne. Driftsform vurderes fortløpende.
Friluftkomiteen: Det blir ny oppmerking og forbedringer i
sommer. Planlegging i gang.
Persbu: Arrangementkomiteen er i rute med kommende
arrangementer.
Økonomi: Det er fortsatt noen som ikke har betalt servicavgift. Er
det noen som har endret bostedsadresse og/ eller fått ny epostadresse så ber vi om at dere gir beskjed til Furnes
almenning slik at dette blir registrert. God kontroll ellers.

Allmøte vedrørende eiendomsskatt lørdag 24.3.18 kl 14.







Fra Ringsaker kommune kommer Atle Ruud, kart – og
byggesaksjef.
Opprop til kommunen er utarbeidet og blir lagt fram i møtet.
Styret oppfordrer alle til å møte opp. Se hjemmesiden for
informasjon.
Underskriftlister blir tilgjengelig under alle arrangement i løpet av
påsken.
Er det noen som ikke har anledning til verken å komme på
allmøte eller andre arrangement i løpet av påsken kan disse
sende fullmakt til styret v/ Sjur Østvang e-post adr:
sjur.ostvang@online.no gjeldende underskrift.
Frist for underskrifter er 14.april.
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Sak 09/18:

Påsken 2018 . Alt er i rute






24.3: Allmøte Persbu kl 14.00
27.3: Påskekafe`
29.3, Skjærtorsdag: Pub fra kl.18.00
30.3, Langfredag: Skirenn, påmelding fra kl.11, start kl.12.00
og Pub fra kl.18.00.
31.3, Påskeaften : Påskegudstjeneste kl 12.00 på Persbu.
Etter gudstjenesten blir det kaffe og kaker

Sak 10/18: Rekeaften


Det blir rekeaften lørdag 23.juni som er St.Hansaften. Nærmere
informasjon blir lagt ut på hjemmesiden når det nærmer seg.

Neste styremøte blir mandag 7. mai kl.18.00 i Sjurstuvegen 2a , Brumunddal.
Ref. Britt

