Referat fra styremøte i Bjønnåsen Vel

Tilstede:

Ragnar Pabsdorff, Wenche Sundstuen, Stein Andersen, Sjur Østvang,
Lars Magnar Toresen Lund, Cato Berntsen, Jørn Jensbak og Britt
Hovland

Kopi til:

John Christiansen

Dato:

21. november 2018

Sted:

Brumunddal

Sak 41/18: Referat fra styremøte 17.10 godkjent uten kommentar.
Sak 42/18: Evaluering dugnadsfest.



Bra fest. Dugnadsgjengen koste seg.
Styret vurderer innhold til neste års arrangement.

Sak 43/18: Sjusjøposten.
BV har fått henvendelse fra E.Øiesvold ,RNV,om vi ønsker å bli med på ei fellesavis for alle
velforeninger i Sjusjøfjellet. Dette er ei gratisavis for de som har hytter i Sjusjøområdet.




Styret i BV ønsker pr. nå ikke at vi skal inngå noe samarbeid gjeldende denne
informasjonskanalen. BV har som mål å bli mere aktiv på sosiale medier tilknyttet
Bjønnåsen. Styret mener at Bjønnåsen hytteområde blir mere synlig og får gitt god
informasjon på denne måten.
Visit Sjusjøen har har egen side på Facebook og
egen hjemmeside: https://www.visitsjusjoen.no/ som kan brukes som
informasjonskanal om vi ønsker det.

Sak 44/18: Bjønnåsen Nytt


Gjennomgang av innhold. Klargjøres til utsending rett før jul.

Sak 45/18: Serviceavgift


Sendes ut rett før jul. Betalingsfrist ETTER jul.

Sak 46/18:Oppfølging saker





Gapahuk: BV ønsker gapahuk på setervangen i nærheten av akebakken. Sjur følger
opp dette.
Gapahuk sletta. Venter på avklaring. Ragnar føler opp.
Aggregat: Nytt flyttbart aggregat er klart til bruk( sponset av Honda og Lunna AS).
Kjøkken Persbu: Er i rute. Målet er å få dette ferdig til påske. Det vil bli montert
støydempende takplater for å dempe unødvendig støy i lokalet OBS! Det gamle
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kjøkkenet vil bli auksjonert bort på et arrangement på Persbu – så følg med er du
interessert i det!
Ny PC web-redaktør. Følges opp av Ragnar.
Vannposter: Arbeidet med klargjøring starter nå.
Folkehelseprosjekt: Arbeidsgruppe ikke nedsatt. Leder av BV tar direkte kontakt med
aktuell leder av gruppa. Mandat for arbeidsgruppa: Forvalte tildelte folkehelsemidler
til det beste for Bjønnåsens hytteeiere og tilreisende. Styringsgruppe: Styret i BV.
Arbeidsgruppa skal legge fram sine videre planer når disse er utarbeidet.

Sak 48/18: Status fra de ulike komiteer






Åstdalen turløyper:Alt er klart for en ny sesong. Det er 2 nye løypekjørere i år; Per
Dolven og Vebjørn Evensen. Løypene skal denne sesongen kjøre fredag, lørdag og
søndag. Fredag blir det kjørt 2 skift ved behov
Arrangement vinter 18/19: Datoer er fastsatt og blir sendt ut via Bjønnåsen nytt og
blir lagt inn på hjemmesiden.
Økonomi: Som vanlig god kontroll.
BV har sendt brev til Ringsaker kommune gjeldende dårlig bredbåndsdekning i
hytteområde.
Frisbeegolf: Det vil bli satt opp informasjon om denne bana til våren. Se for øvrig
egen side på Facebook: Bjønnåsen Frisbeegolfbane

Neste styremøte: Onsdag 16.januar kl 18.30

25.11 Ref. Britt

