REFERAT FRA STYREMØTE
WESSEL VEL
TORSDAG 13. SEPTEMBER 2007 KL. 1900

Tilstede: Søren Jørgensen, Leif Åge Senneseth, Nina Budalen, Marianne Elton, Klaus
Fottland og Jan H. Wessel
Fraværende: Vigdis Floberg var borte grunnet annet møte.
1.

ØKONOMI: Ikke store bevegelser/endringer i løpet av sommeren, bortsett fra en
post. I Herremandens vei 9 og 11 har det vært et oppkomme av vann på
fellesarealet. Dette har etter hvert blitt en liten innsjø på 17 x 7 meter og ca. 40 cm
dypt. Da vannet nådde husveggen, måtte vi ta affære. Finstad ANS drenerte stedet
og regningen kom på ca kr. 35.000,-. Det er snart tid for utsending av
velkontingenten og vi har fremdeles kr. 12.000,- utestående. Disse sakene blir snart
sendt til inkasso. På kontoen har vi nå ca, kr. 72.000,-. I tillegg kommer
velkontingenten i høst, som vil innbringe ca. kr. 90.000,-

2.

TILTAK I HØST: Ingen planer for høsten. Asfaltering av to nye stikkveier vil
skje først til våren.

3.

EVENTUELT: I Mads vei ved nr. 13 og 32 har gatebelysningen vært borte i lang
tid. Wessel ringer kommunen. I vår fikk vellet en henvendelse fra Aamodt i
Slagterens vei 14. Han fant det urimelig at han ikke fikk kjøre på gangveiene og
inn til sitt hus. Styret i vellet forholder seg til gjeldende bestemmelser og
trafikkregler. Søren vil sende Aamodt et svar angående dette på mail. Det ble tatt
opp om nødvendigheten ved å være medlem av Norges Velforbund. I grunnen noe
meningsløst, dersom vi ikke har behov for dette. Nina sjekker med velforbundet.
Når det gjelder INFO-kanalen til PSA, så vil Søren ta kontakt med Tore Hem og få
rettet opp listen med medlemmene i Wessel Vel. I og med at Frank Elton trakk seg
fra styret i PSA, har vi kun en vararepresentant – Sindre Ligaard. Wessel tar
kontakt med Sindre. Telefonnummer til Finstad ANS er 64950088 og 90790922.
Nina vil sjekke kassene med strøsand og kontakte Finstad. Søren tok til orde for at
vellet burde ha en egen internettside. Det ble diskutert litt om hvilket innhold siden
bør inneholde. Det ble foreslått referat fra generalforsamlingene, styrets
medlemmer og kanskje referat fra styremøtene – i hvert fall det som har betydning
for beboerne. I tillegg kunne vi ta i mot tips om aktiviteter fra beboerne. Skogen
Vel har egen internettside og kan vel brukes som mal for vår egen.

4.

Avtroppende leder takket for seg etter nesten tolv års virke. For dette ble han
overrakt en stor flott plante

TAKK FOR MEG !
NESTE MØTE BLIR TORSDAG 25. OKTOBER 2007 KL. 1900 HOS KLAUS
FOTTLAND I TØMMERSVENDENS VEI 4

