Referat Styremøte 11.11.2021
Sted:
Tilstede:
Fravær:

Møterom 1 Servicesenteret
Ragnar, Sjur, og Wenche, Stein, Trude, Lars Magnar
Ingebjørg var tilstede ved punktet «Nettside»
Jørn

Godkjenning av siste referat
Godkjent
Nettside
Ingebjørg gjør endringer og kommer tilbake med et forslag.
Når det gjelder rutiner for publisering på web/fb så gjør vi det enkelt.
Den som har arrangement som skal skje i regi av Bjønnåsen Vel sender en melding i styrets
messengergruppe, så alle er informert.
Persbu:
Potetfestivalen gikk bra.
Sperre for utleie i november. Jobber med strøm.
Folkehelseprosjekt:
Mangler kart på frisbee bana.
Ser på muligheten til å lage nytt kart over hele Bjønnåsen og aktiviteter. Bytte ut tavlen i
krysset v/Persbu
Stein tar mål av dagens tavle, og sjekker pris på kartløsningen. Ett kart ved Persbu og ett ved
flata ved sletta?
Pr. 1/1-22 er prosjektet slutt. MEN - 11/6 planlegges folkehelsedagen på Persbu.
VI TRENGER FOLK TIL PROSJEKTGRUPPA! Meld deg til Birger Lillesveen tlf. 906 30520
Dette blir moro J
Det er forslag om å opprette en komite som drifter frisbee banen.
Meld deg gjerne om du har lyst til å bistå! Skal gjelde fra årsmøtet 2022.
Åstdalen turløyper
Ny port er satt inn i garasjen.
Løypestruktur – samme som i fjor. Ingbjørg legger den ut.

Friluftskomiteen:
Stolper i akebakken – fikset! Byttet med brøytestikker.
Står igjen stolper ved skiløypa. De må stå!
Merking av skiløyper er klart.
Noen som vet om stier de ønsker å holde oppe og hjelpe til med vedlikehold/merking?
Ta kontakt med Lars Magnar! Tlf. 916 44926
Strømgruppa:
Forsinkelse- mangler innhold til trafo.
Info sendes ut i dag via web og facebook.
Det er meldt om lysforurensing. Vi ber om at alle forholder seg til reguleringsplanen og de
regler som ligger til grunn.
Saker kan sendes til styret skriftlig dersom det er behov for det.
bjonnasenvel@outlook.com
Økonomi
God økonomi
Ny faktura fellesutgifter.
Lager et infoskriv og legger dette ut på web side så alle er informert om hva dette dekker.
Ragnar skriver skriv, og Wenche tar kontakt med Beate FA for ny layout.
VIR:
Trude stiller på neste møte.
Vann:
Difusjonsproblem. Furnes Almenning jobber videre med saken.

VÅR DAG – FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 – VI MÅ MED!
Forslag til aktiviteter:
Jugarkveld
Spillkveld
Kortspill
Quiz
Vinylaften
Natursti
Frecbee
Aktivitetsdag for barn m Hest
6 dag jul – kanefart med pub
Julegran
Akedag
Sykkelrunde
Politisk kvarter
Mørkefest
Potetfestivalen
Loppis/auksjon
Folkehelsedagen
Frivillighetens dag – flyers – mopedklubben -

