Referat av styremøte i Wessel Vel d. 22/112007
Sted: Tømmersvendensvei 4, hos Klaus
Tilstede: Klaus, Nina, Leif Åge, Vigdis og Søren. Fraværende: Marianne (med avbud)
Referant: Søren Raunsbæk Jørgensen
Innledningsvis ble det diskutert hvordan møteinnkallelsen hadde fungert. Det viste seg at folk
ikke sjekker sine epost så ofte, hvorfor enkelte at de fremmøte hadde fått informasjonen om
møtet på annen vis. Alle var enig om at kommunisere via epost var praktisk, men det var lidt
svært å vite, når man burde lese epost. Styret fattede derfor følgende generelle beslutning.

Beslutning:

Hver enkelt styremedlem er forpliktet til å varsle de andre styrmedlemmer via sms om epost
de sender.
Styret har følgende mobilnr:
•
•
•
•
•
•

Klaus Fottland mob: 99 45 41 15
Nina Budalen mob: 951 52 657
Søren Raunsbæk Jørgensen mob: 46 66 55 40
Leif Åge Senneseth mob: 48 07 88 21
Vigdis Floberg mob: 41 21 95 40
Marianne Elton mob: 95 28 29 24

Følgende punkter refererer til dagsorden.
1. Referatet blev godkjent.
2. Styret klarte å få en konstituering på plass. Styret ser pt. således ut:
•
•
•
•
•
•

Klaus Fottland (forman)
Nina Budalen (kaser)
Søren Raunsbæk Jørgensen (sekretær)
Leif Åge Senneseth
Vigdis Floberg
Marianne Elton

•

Nina har problemer med å få tilgang til midlene på vedlikeholdskontoen. Idet
konstitueringen er på plass, er det nu mulig for Klaus og Nina å ordne dette
med banken.
Nina informerte om regnskapet for 2007. Se eventuelt Balanse og
Resultatregnskapet bakerst i dette dokument.

3.

•

4. Klaus tar kontakt med kommunen i et forsøk på å få en dialog i gang. Vi har flere
interesseområder i forhold til kommunen. Her tenkes blant annet på renovasjon (den
nye renovasjonsordning som må komme) og miljøstasjonen på vår område.

5. Der ble foreslått et jule arrangement sammen med Pepperstad Skog Vel, enten i
Wesselstua eller i Dumpa, med pepperkaker, vafler, gløgg etc omkrin 15.20.
desember. Vigdis var interessert i slik og Klaus skulle kontakte Tore Hem i Pepperstad
Skog Vel om ideen.
6. Hjemmesiden er fremdeles under utvikling, mye er gjort og mye mangler. Der var
enighet om at selv om sidene er ufullstendige, så kan vi godt begynne å refererer til
dem.
7. Frank Elton ønsker fortsatt ikke å sitte i styret i PSA. Vara Sindre Lingaard fra
Madsvej 20 er vor nye representant i PSA. Der var enighet om at vi bør forsøke å få
Sindre med på noen av styrmøtene således at vi kan få informasjon om hva der skjer i
PSA.
8. Der er mye vand i veien ved krysset mellom Mettes vei og Hermannens vei. Problemet
blir ordnet av kommunen.
9. Neste møte er 17/12008 hus Vigdis, Madsvei 19
10. Nina har oppservert at ungene ødelegger lyskasteren på Moradammen, og må til tider
fungere som vaktbikkje.

