Referat styremøtet Wessel Vel
Tirsdag 22. November 2011
Tilstede : Glenn , Nina , Leif Åge , Jan, Øystein, Asbjørn, Anja.

Budsjettforslag 2012:
Budsjettutkast fra Nina. Budsjettet inneholder foreløpig en tilgjengelig pott på kr
66.497,-. Det er denne potten vi må finne en hensiktsmessig fordeling av:
Grendeutbetaling - vi må ha en status fra den enkelte grend på styremøte slik at vi
får vurdert evt. utbetaling til grendene. Dette er noe vi normalt har gjort de
foregående år, med unntak av 2011 da vi prioriterte vedlikehold av lekeplassene.
Anja dekker Herremandensvei
Jan dekker Slagterens vei
Glenn dekker Tømmersvendensvei, samt sjekker ut med Søren for evt. innspill
fra Mads vei og Johans vei.
Utbetaling til grendene foregående år:
- 2010: 250,- pr husstand = kr 31.750,- (+ tilleggsinntekt fra Telenor ifm teleboden)
- 2009: 500,- pr husstand = kr 53.500,- = ønske om å fylle opp grendekasser noe.
- 2008: 250,- pr husstand = kr 31.750,Trefelling v/Anja: Anja redegjør for budsjettforslag vedr trefellingsinitiativet.
Lekeplass v/Øystein: Øystein og Jan redegjør for status? Det er vel noe
vedlikeholdsbehov på lekeplassen i Slagterens vei også, samt noe matter det var
snakk om i Mads vei!
I tillegg ble det på GF 2011 foreslått å avsette evt. overskudd fra snøbrøyte posten til
vedlikehold av asfalt ved garasjer. Kommunen utbedret en del her i sommer, men det
er spilt inn fra Mads vei at det fortsatt er noen hull.
Dersom det er andre vedlikeholdsbehov i regi av Vel foreningen dere ser, er det viktig
at dere forbereder disse for diskusjon på styremøte.

Kommunen kontaktes vdr. :
Vannproblemene ved innkjøringen mot Herremandensvei. Dette er ett stort problem hver
vinter hvor vannet fosser og kommunen sender personer til å fjerne isen som dannes. Det kan
virke som problemet har økt etter noe arbeid kommunen gjorde i perioden hvor ett av husene
brant i gaten.
Øvrige vannproblemer på eiendommer i Herremandensvei. Flere melder om problemer vedr.
dette. Wessel Vel har, og kan, ikke ta ansvar for disse problemene. Vollen, som sies å bidra til
problemet, ble satt opp på initiativ av beboerne selv. Dreneringen er gjennomført under
utbyggingen i sin tid. Er dreneringen moden for utskifting? Hvordan bør dette problemet
håndteres?
Ansvarlig: Glenn

Telenor :
Følger opp Telenor for å sikre at jord- og asfalt haugene som er lagt ved stien inntil Mettes vei
blir jevnet ut som avtalt med beboer i Mettes vei 1. Etter byging av Telenor "boden".
Ansvarlig: Glenn

