Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Ingebjørg Myrstad - Nilsen (sak 14/19) Stein
Andersen, Wenche Sundstuen, Cato Berntsen, Jørn Jensbak, Lars
Magnar Toresen Lund og Britt Hovland

Forfall:

Sjur Østvang

Kopi til:

Ingebjørg Myrstad -Nilsen

Dato:

7.5.2019

Sted:

Brumunddal

Sak 14/19: Ny hjemmeside
Forslag til ny hjemmeside som er under utarbeiding ble presentert og gjennomgått av
Ingebjørg (ny web- redaktør). Sammen ble styret og Ingebjørg enige om hva den skal
inneholde. Dette kan selvfølgelig justeres etter behov. Ingebjørg «offentliggjør» denne siden
så snart den er klar.
Sak 15/19: Gjennomgang og referat fra styremøte 6.3.
Godkjent.
Sak 16/ 19: Evaluering av vinteren.
•

Veier; brøyting og vedlikehold. Ingen merknader annet enn at det har vært
bra.

•

Vann og tappepunkt: Flere har opplevd myrsmak av vannet. Dette er tatt
opp med Furnes Almenning. De vurderer om det er evt. er nødvendig med
rensing av rørene.

•

Skiløyper: Løypekjøring har samlet sett gått bra. Det har vært noe mindre
kjøring(timer) denne sesongen. Maskina fikk i påsken behov for flere
reparasjoner. Planen om nyinnkjøp av maskin til 2020 jobbes det videre
med.
Påsken: Gjennomføringen av de ulike arrangement gikk bra. God
deltagelse på påskeskirennet og påskepøbbene. Påskelørdag bisto
arrangementskomiteen med kaffelaging da Furnes menighet holdt
gudstjeneste på Persbu.

•
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Sak 17/19: Status fra komiteene og oppfølging av saker
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Persbu: Nytt kjøkken er på plass. Mangler noe elektrikerarbeid og
montering av lyddempende plater i taket.
Arrangementskomiteen: Det er behov for flere faste i komiteen. Meldes
som behov til valgkomiteen til neste årsmøte.
Friluftskomiteen: Har behov for flere faste. Meldes som punktet over.
Dugnadsbehov generelt: Vi må bruke sosiale medier aktivt samt aktivt
spørre hytteeiere.
Økonomi: Wenche er helt oppdatert og har kontroll på penger inn og ut.
Det er pr. nå flere som ikke har betalt serviceavgift og medlemskap i velet.
Det er sendt ut purring (fra Furnes Almenning) og BV satser på like god
oppslutning på dette i år som i 2018.
Åstdalen Turløyper: Bjønnåsen Vel vil få skriftlig svar på henvendelse
angående løypekjøring.
Folkehelseprosjekt: Prosjektgruppe er nå satt. Den består av:
o Birger Lillesveen(leder)
o Ane Wenche Moen
o Elin Ødegård
o Kjersti Busterud Grøtlien
o Lars Magnar Toresen Lund
o Sjur Østvang
o Wenche Sundstuen
o Stein Andersen
Merking av frisbeegolfbana starter ifbm dugnaden 25.-26.5)
Ny logo: Styret har fått utarbeidet ny logo. Det er gjort i samarbeid med
Janna Opheim i Janna Opheim Designs. Logoen blir presentert samtidig
med ny hjemmeside.
Strøm: Det har vært et møte til i gruppa. På ny hjemmeside vil det bli et
eget punkt om strøm som vil bli oppdatert når det er noe nytt å
informere om.
Vårdugnad: Sett av helga 25.-26.5! (OBS! Datoen er flyttet fra tidligere
annonsert grunnet utleie av Persbu)Oppmøte på Persbu lørdag 25.5 kl
10.00! Oppgaver er:
o Søppelrydding
o Se over porter og gjerder
o Merking av frisbeegolfbana. Oppsetting av oversiktsskilt.
o Persbu?- Hva er det behov for å gjøre her?
o Annet
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22. juni: Rekelag på Sletta kl. 18.00
Bjønnåsen Vel ordner reker. Hver og en tar med seg det de
ellers har behov for.
Darkwood Boys spiller.
Nærmere informasjon kommer på hjemmesiden og på
Facebook.

Nytt styremøte: Onsdag 12. juni.
09.05.19
Ref. Britt

