Wessel Vel styremøte - Referat
Styremøte: 7. juni 2012

Pri

Sak

Status

Ansvarlig

ok

Lekeapparat slagterens vei

Ferdigstilt OK

Glenn
(Øystein)

ok

Vedlikehold asfalt

Ferdigstilt. Gjennomføre en liten
befaring på sensommeren for å
sjekke kvalitet og status.

Asbjørn

1

Vedlikehold trær (Moradammen og Mettes vei)

Påstartes mandag 11.6.

Anja

1

Søknad moms refusjon 2011

Søknadsskjema mottatt. Fylles
ut og sendes Tor Arne Madsen
(revisor) for gjennomgang/
bekreftelse før innsendelse.

Nina

2

Parkeringsbestemmelser

Pågår. Aker P-Drift fremstår
useriøse og uinteresserte.
Avslutter arbeidet med disse.
Funnet SMS tjeneste for regnr
oppslag + erfaringer fra andre
borrettslag. Utarbeider rutine.
Funnet 2 alternative kranbil
servicer. En yhar årlig kost på kr
2.000,- og referanser i Vestby.
Sjekker med Oslo Kranbilservice
og inngår avtale med den
billigste av disse.

Glenn

3

Innspill fra Thora:
a) Hageavfall langs Mettes vei. Ser en del tre/
busk oppryddingen i krysset inn til Mettes vei...
b) Tilfredsstillende gressklipping rundt garasjer
Mads vei/Herremandens vei?

OK

Glenn

2

Utbetaling av grendemidler og styrehonorar

OK. Utføres i juni.

Nina

2

Sti mellom Mettes vei og Risil/Kruseby - Tore
Opdal tiltak med forespørsel om økonomisk
støtte.

Mora: bidrar, men ønsker
fordeling iht antall husstander
da de kun representerer ca 40
medlemmer.
PSV: Besluttet bidrag kr 1.000,Wessel: Besluttet bidrag kr
1.000,-

Glenn

3

Vedlikehold av lekeaparater (Mads vei og
Slagterens vei)

Magnus Hem: Når det gjelder
behandling av lekestativ, så
skal dette ikke behandles før
tidligst neste sommer. Det kan
enten beises eller oljes, alt

Info

Informert grend Mads vei.
Ronny har kappet i hjørnet inn
til Mettes vei, og skal rydde opp
her så snart han er ferdig.

ettersom dere ønsker. Takplatene
bør rubbes litt før eventuell
behandling hvis det ikke skal
oljes.
Styret besluttet at grendene som
har disse lekeplassene plassert
nærmest får ansvar for fremtidig
vedlikehold, iht anbefaling fra
Magnus Hem. Grendeansvarlige
(Jan og Ronny) melder dette inn
til sine grendestyrer).
Vi legger ut
vedlikeholdsprosedyren på våre
hjemmesider.

Jan og
Ronny

Jan

