Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Wenche Sundstuen, Stein Andersen, Sjur Østvang,
Jørn Jensbakk, Cato Berntsen og Britt Hovland

Forfall:

Lars Magnar Thoresen Lund

Kopi til:

John Christiansen

Dato:

20.august 2018

Sted:

Brumunddal

Sak 24/18: Referat fra styremøte 4.6. gjennomgått og godkjent
Sak25 /18: Oppfølging av vedtatte saker





Bredbåndsdekning: Det er ikke aktuelt med spleiselag. Mellom
Telenor og BV. BV tar skriftlig kontakt med Ringsaker kommune
ifht dette og beskriver problematikken.
Gapahuk på sletta: Plassering er fastsatt, mangler klarsignal for
oppstart. Ragnar følger opp saken.
Prosjekt vannposter: Er i startfasen.
Automatisk bestilling av Persbu på hjemmesiden: Kommer snart.

Sak 26/18: Pultostmart`n:





Svært vellykket
Sletta var tilnærmet full av fornøyde fjellfolk i alle aldre.
Bra overskudd.
Første helga i august er rett tidspunkt for gjennomføring av arrangementet.

Sak 27/18: Sykkelbirken 25.8:


Planlegging i rute.

Sak 28/ 18: Folkehelseprosjekt på Bjønnåsen





BV får 275 000 i tilskudd i 3 år.
Det vil bli satt ned en egen komité` for dette.
Det vil bli utarbeidet en egen prosjektplan med klare mål og
budsjettramme.(Eget regnskap).
Det er mange ideer.

Sak 29/ 18: Frisbeegolf




Bane blir satt opp jfr plan (tilsendt på e-post og lagt ut på hjemmeside).
Dugnad 8.-9. september
Det vil etter åpning 22.september bli satt ut ei kasse med treningssett

Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel




Det vil bli mulig å kjøpe frisbee 22.9.
Hamar frisbeeklubb sier at dette blir den mest spektakulære frisbeegolfbanen i
området!
Merking av bana vil bli fullført på forsommeren 2019.

Sak 30/18: Kjøkken Persbu







Kjøkkenet på Persbu er lite praktisk i forhold til bruken av lokalet.
Det er behov for å få det mere funksjonelt. Kjøkkenbenken / skapene må
flyttes slik at det blir plass for oppvaskmaskin i samme område.
Styret i BV går inn for planene som foreligger.
Persbustyret legger fram kostnadsramme for styret før arbeidet starter.
BV bærer kostnadene
Furnes Almenning er positive til dette.

Sak 31/18:Høstdugnad:


Oppmøte 8-9.9. På oppsatt dugnad avgjøres om det må settes opp flere
dugnader i høst. Blant annet må benker og porter klargjøres for vinteren.

Sak 32/18:



Dugnadsfest blir som tidligere, fastsatt lørdag 27.10.
Invitasjon sendes ut ca 23.9. OBS-OBS: Skulle det være noen som IKKE får
invitasjon og som har vært med og bidratt på dugnad av et eller annet slag i
løpet av siste året, så vær snill og si i fra til Britt (se kontaktinformasjon for
styret)!

Sak 33/18: Samarbeid velforeninger i Ringsakerfjellet.


BV samarbeider i aktuelle og relevante saker.

Sak 34/18: Merking av skiløyper:


10 stk møtte opp på dugnad! En liten strekning står igjen, den blir tatt i løpet
av høsten.

Nytt styremøte onsdag 17.10.18. kl 18.30.

Ref, Britt

