Referat Styremøte 10.12.2020
Sted:
Tilstede:

Kantina Ringsaker Kommune
Ragnar, Lars Magnar, Sjur, Stein, Wenche, Trude,
Jørn
Rapport fra komiteer

-

Aktivitetskomiteen
Ingen aktivitet og ingen leder pr.d.d.

-

Persbu
Det er oppdaget gasslekkasje i gamle boksen på garasjen.
Den er tettet men det jobbers med saken for en permanent løsning.
2. etg ferdig. Ble veldig fint.
Lager egen FB side for persbu for å få leid ut.

-

Friluftskomiteen
Hugget for skiløyper
Kloppet (alt er sponset fra Moelven Wood og Furnes Almening)
Premieringen etter sommerens tur poster kommer

-

Folkehelsprosjektet
Prosess igang med søknader for neste års prosjekter.

-

VIR
Nytt system for bompenger. I gang fra 1. januar 2021 med skiltgjenkjennelse.

-

Åstdalen Turløyper
Moms kompensasjon. Kr. 73.000,- til Bjønnåsen Vel. Kr. 41.000,- åstdalen
turløyper.
Kåre Lillehagen har sluttet som løypekjører. Karsten Kjendlie og Trond Jevne tar
over.
Trude lager et ukast til info om løyper og kjøring.

-

Strøm
Avgjørelsen er tatt. Det blir strøm på Bjønnåsen.
Det er viktig nå at alle er lojale til vedtaket!
Det vil bli oppnevnt en representant fra Styret og en fra hytteeiere som har meldt
seg for strøm. I tillegg skal det være en representant fra Pihl og FA i den
prosjektgruppa Elvia oppretter.

-

Brev Fra Thor Lillehovde og Birger Lillesveen ad. Utelys og innspill til ny
reguleringsplan.
Saken utsettes til neste styremøte.

-

Økonomi.
Gått igjennom regnskapet for folkehelseprosjektet.

-

Vinter 2021
Informerer om at vi ikke ser for oss noen aktivitet i regi av Bjønnåsen Vel vinteren
2021, slik det ser ut i dag.
Årsmøte 2021
Vi ønsker å utsette årsmøtet til sommeren slik at vi kan avholde dette utendørs.
Det er ønske fra styret at punktet VALG utgår og at alle styrets representanter bli
med ut perioden 2021.
Cato Berntsen har trekt seg fra sitt styreverv.
Vi takker for innsatsen han har lagt ned.
Det blir ingen aktivitet i første halvår 2021 i regi av vellet, men vi søker alikevel å
finne en ny representant.

