Referat Styremøte 23.09.2021
Sted:
Tilstede:

Møterom 1 Ringsaker Kommune
Ragnar, Wenche, Sjur, Stein, Trude, Lars Magnar, Jørn

Fravær:

Jørn forlot møtet etter gjennomgang fra komiteer.

Godkjenning av siste referat
Godkjent
Rapport fra komiteer
*Folkehelseprosjektet:
Freesbebane nesten ferdig
Ragnar sjekker med Birger om ferdigstillelse
Ønsker topptur neste år også. Sjur snakker med kommunen.
*Åstdalen turløyper:
Satt inn ny port på garasjen.
Kjøreplan legges i oktober.
Det ble satt frem ønske på årsmøtet om oftere og flere skiløyper.
John Arne Jørgensen har sagt seg villig til å lede en gruppe som skal se på alternative
løsninger. Styret oversender mandat til Jørgensen. Trude lager utkast til mandatet.
*Persbu:

Er det fornuftig å legge kabel ved Persbu for å legge tilrette for ladestasjoner? Sjur snakker
med FA. Ser også på muligheten for å søke Enova om støtte for å gå bort fra ageregatbruk.
Anita Haugrud har ansvar for potetfestivalen. Sjur tar en prat så vi får sendt ut info.
Det planlegges arr på Persbu 6. dag jul. Info kommer.
Det blir sperret for utleie i november. Da kommer el installatør.
Ny gassovn er på plass.

*Friluftskomiteen:
Tar bort stolper i akebakken og setter opp bambus stikker istedet.
Stolpen øverst blir stående.
Mulig dette blir gjort i løpet av helgen.
Lars Magnar følger opp dette.
*Aktivitetskomiteen:
Vi må ha ny leder
*Strøm:

Kommet spørsmål om påkoblingsavgiften. Dette er variabel pris fra hytte til hytte.
Stein minner Stefan om å lage en sak når første strømabonnement blir koblet på.
Stein snakker også med Skyttermoen eller Elvia om flytting av kabeltromler før snøen
kommer pga snøbrøyting.
Strømsaken må få egen fane på web siden. Trude kontakter Ingebjørg

Økonomi
Økonomien er god.
Rutiner rundt arrangement og samarbeidsmetoder
Alle arrangement i regi av Bjønnåsen skal informeres styret på
bjonnasenvel@outlook.com
Styret tar dette da videre til web redaktør som legger dette ut på web side og facebook.
Vann

Saken har vært oppe i styret i FA
De jobber med saken. Sjur tar en prat med FA.

Kjøring i hyttefeltet
Det er fortsatt alt for stor fart på fjellvegen/hyttefeltet.
Vi ser på å muligheter for å sette opp barrierer i veien. Vi tar kontakt med FA.
Vi bestemmer virkemiddel og dato for iverksettelse til våren.

Eventuelt
Web side. Kanskje vi skal endre litt på layout. Vi inviterer Ingebjørg på neste styremøte.

Nytt møte Onsdag 10/11-21 kl 18:00 møterom 1.

