Referat Styremøte 02.09.2020
Furnes Almenning kl. 18:30
Tilstede:

Cato, Lars Magnar, Sjur, Ragnar, Stein, Wenche, Trude

Fravær:

Jørn.
Morten Øie var invitert men kunne ikke stille.

Saksliste

•

Rapport fra komiteer
Persbu: Så godt som ferdig i 2. etg. Ble kjempefint!!!
Vi ønsker å leie ut! Vi lager et facebook innlegg som vi ber om hjelp til å dele.

•

Oppsummering fra folkehelsekomiteen
Problemer rundt videre jobb ved Kristianløypa. Avventer tilbakemelding fra
Fylkesmannen.
Alle prosjekter rundt folkehelseprosjektet stoppes inntil videre.
Mange har benyttet seg av turløypene. Dette er et vellykket opplegg!
Det ryddes skiløyper, og kloppes.
Godt jobba i friluftkomiteen J
Aktivitetskomiteen har ikke hatt arr pga covid 19
Det er flyttet to utkast på frisbeegolf banen.
Kjørt på matjord og sådd ved Persbu.
Når det gjelder klartreveggen så jobbes det fortsatt med dette.
Vinterkart med skiløyper ble en suksess.
Det lages nå kart med sommerstier.

Stein kontakter Birger med tanke på å søke Ringsaker Kommune om å få overført
midler folkehelse prosjektet til neste år grunnet covid 10
•

Vannanlegget på Bjønnåsen
Det smaker myr av vannet.
Vi må bestemme oss i løpet av vinteren for hvordan vi skal håndtere dette.
Et alternativ som vurderes er å bytte ut 32mm rør med 64mm rør.
Et annet alternativ er å legge strømpe i eksisterende rør.
Dette for at de tynne rørene trekker til seg mer «smak» enn de tykke.
Styret jobber videre, sammen med Furnes Almenning, med å se på alternativer og
kostnader.

•

Strøm
Fristen går ut 30/9.
Det legges ut/sendes ut en påminnelse fra strømgruppa.
Så kontaktes Elvia for å se på status.
Strømgruppa oppløses 01.10.20

•

Økonomi
Økonomien er god, men lite aktivitet gir lite inntekter.

•

Avfallshåndtering
Regler for søppelhåndtering blir ikke overholdt.
Det er 17 punkter i dag
Planlagt 6 punkter med full søppelsortering fra ca 2022, og alle punkter på Bjønnåsen
fjernes. Det er planlagt anlegg på Hammarsetra og på Kvilheim.
Vi oppfordrer alle til å respektere søppelordningen som er i dag!

•

Kjøring i hyttefeltet
Gjelder hele bjønnåsen. Farten er alt for høy!
Styret ser på mulighet for å få lagt fartsdumper. Konsekvensen er at veien da ikke kan
skrapes.
Tar dette opp med Furnes almenning.

•

Mail/dropbox
Det opprettes mailadresse og skylagring.

•

Dugnadsfest.
Vi avventer inntil videre.

•

Eventuelt
Vi har fått henvendelse om soppkontroll. Pga Covid 19 blir ikke dette aktuelt i år,
men vi ser på muligheten neste år.

Vi ber alle om å melde inn mailadresser til sekretæren for å få tilsendt info.
Mail adresse: trudestrand1@hotmail.com
I tillegg minner vi om alle referater og annen info blir lagt ut fortløpende på vår web side:
www.bjonaasen.com

