Referat fra styremøte
Tilstede:

Ragnar, Sjur, Wenche, Stein, Cato, Lars Magnar og Britt

Forfall:

Jørn

Dato/tid:

Mandag 30.9.19

Sted:

Brumunddal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 33/19: Godkjenning av referat fra styremøte 4.september.
Godkjent uten merknader
Sak 34/19: Status fra komiteene/ økonomi og oppfølging av saker
Persbu:
Nye utleiepriser vedtatt av styret i Bjønnåsen Vel:
Velmedlemmer: 1500,- pr døgn + 500 pr. påfølgende døgn inkludert hele huset og
vask.
Ikke medlemmer: 2000,-pr. døgn + 750,- pr. påfølgende døgn inkludert hele huset og
vask.
Ny pris gjeldende fra 1.oktober 2019.
12.10: Kafe`på Persbu. Kåre Fredbo kommer og informerer om bruk av gass.
Informasjon er lagt ut på Bjønnåsen Vels Facebookside.
2.etg. på Persbu skal oppgraderes.
Friluftskomiteen:
Ferdig merket der det skal merkes. Hogd det meste av traseen opp mot
Bjønnåsberget.
Arrangementskomiteen:
I rute med planlegging av vinterens arrangement. Premiering til alle deltagere på
akedagen.
Økonomi: God og ryddig økonomi.
Åstdalen turløyper: Skal kjøre ny løypetrase`. Når de blir kjørt vil bli avklart
nærmere sesongstart.

Referat fra styremøte
Sak 35/19: Samarbeidsform og samarbeidssaker i Ringsakerfjellet.
Velet har fått henvendelse fra velforening på Sjusjøen angående samarbeid om felles
saker. Bjønnåsen Vel er positiv til samarbeid i utgangspunktet. Saker og tema må
være av en slik karakter at alle saker er til felles nytte for alle hytteeiere i
Ringsakerfjellet. Stein har utarbeidet en presentasjon av Bjønnåsen som viser hva vi
holder på med.
Sak 36/19: Strøm.
Oversikt over hytteeiere blir oversendt Eidsiva innen kort tid.
Sak 37/19: Folkehelseprosjekt:
Godt i rute. Inngjerding av aktivitetsparken ved Persbu i gang. Snart ferdig med
skiltet ved Persbu
Har startet med planering av «Kristianløypa» og istandsetting av crossløypa ved
Persbu.
Premiering på «Bli kjent turer på Bjønnåsen» (Postkasseturer)på eget arrangement.
Dato blir bekjentgjort senere.
Kommunen vil få informasjon om prosjektet så langt på et eget arrangement i
november.
Sak 38/19: Dugnadsfest. Påmeldingsfrist er 15.10 OBS-OBS! Meld dere på dere
som har fått informasjon!!
Evt.: Pultostgeneralstillingen er fortsatt ledig! Navn må være klart til neste styremøte.
Styret er takknemlig for forslag på aktuelle kandidater!

Neste styremøte 11.11. kl.18.30.

1.10.19

Britt
Ref.

