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Dato Tid Møte sted 

26.02.2016 17.30-20.30 Breiset  

Møteleder Håvard Moe 

Deltagere Lars Troppen, Roar Elgaaen, Arild Tanem, Terje Rogde, Mary-

Ann Gustavsen 

Kopi Olav Halland 

Møte referat Mary-Ann Gustavsen 

 

Formål Styremøte i Åsbøseterdalen Velforening 

Bakgrunn/agenda AGENDA: 

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte  

2. Status på aksjoner fra forrige styremøte  

3. Økonomi status  

4. Diskutere muligheter for å øke inntektene til 
Velforeningen (grasrotandelen, flaskepanting på 
nordsiden etc)  

5. Medlems status inklusiv status på hytte 
eier/adresselister vi delte på å oppdatere  

6. Status på aktiviteter for å øke antall medlemmer i 
velforeningen  

7. Status Asgeir og status løypekjøring  

8. Diskutere mulighetene for å gjøre Seterdalen og 
området vårt enda mer attraktivt (gapahuker, benker, 
stier & merking etc)  

9. Status/informasjon ift styrets felles område på 
DropBox for å dele styreinformasjon  

10. Eventuelt 

 

  

 

Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

1   Styremøte referat av 06.01.2016 ble godkjent 

2  Lars Styret ønsker å ha mulighet for tilgang til 
Juvsgrends egen hjemmeside (juvsgrenda.no).  
Denne eies av Jens Jacob Jensen.  Styret vil 
diskutere tilgang med Jens Jakob.  Det bør være to 
stykker som har tilgangen, slik at vi kan få lagt ut 
viktig informasjon, hvis Jens Jacob ikke er 
tilgjengelig. 
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Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

3  Mary-Ann Oppdatere adresseliste som skal oversendes JJJ. 

 

4  Lars Vi ønsker å få laget gapahuker  rundt i området.            

 

Rustgård har lagt stokker nede ved setra, som kan brukes til å lage 

bru over elva på Breisetvollen. 

Hva gjør vi med disse?   

Det ble diskutert å engasjere et  firma for å støpe fundament 

mm. 

5  Håvard Ifm salg av hyttetomter har grunneierene satt av midler som 
er øremerket til å skape trivsel rundt vannene og i dalen vår. 
Midler kan f.eks brukes til å lage gapahuk, benker og bord 
ved fiskevann osv organisert i form av dugnadsarbeid. 
Velforeningen stiller seg positiv til et slikt dugnadsarbeid 
hvor materialer etc dekkes av de nevnte midlene. 
Det er noe uklart hvem som disponerer midlene og hvem 
som er kontaktpunkt. Vi tar kontakt med varamedlem Olav 
Halland for mer informsjon rundt saken. 

  

6  Lars Vi tar kontakt lokalt med f.eks Nore Laft eller 

Norebygg angående gapahuker og benker.    

 

7  Håvard Vi har ingen avklaring på panting av flasker på 
nordsiden.  Tar kontakt med varamedlem og 
grunneier Olav Halland. 

8 Info  Roar / 

Håvard 

ØKONOMI STATUS: 

 

Roar ga status på økonomi: 

Brukskonto:   61,843,- 

Sparekonto:   297.977,- 

Løype fond konto: 671,751,- 

 

Ny giro bør ut i mars.  Sende ved et lite skriv om 

jobben som styret gjør sammen med giro’n.  

Roar og Håvard lager forslag til tekst. 

9  Alle MEDLEMS STATUS: 

Antall betalende medlemmer: 

2015: 121 medl 

2014: 124 medl 

2013: 119 medl 

 

Vi fortsetter med letting etter medlemmene i Grunnboka.  
Vi trenger å få solgt medlemskap til nye og gamle hyttefolk 

10   Grasrotandelen, her trenger vi litt info.  Dette kan hjelpe til 
med litt økning av inntektene.  I bladet Fritid & Ferie 
magasinet ligger det en giro, håper medlemmene bruker 
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Sak Kategori Ansvarlig Aksjon 

den riktige kontoen.  Dette kan hjelpe til med litt økning av 
inntektene. 
 

11 Info  Lars STATUS – ASGEIR/LØYPEMASKIN 

 

Alt fungerer foreløpig med Asgeir. 
 

12 Info  STATUS LØYPENETT OG LØYPEKJØRING 

 

Løypene har holdt  seg bra siden vinterferien.  Dette ser lovende ut 

fremove 

13 Aksjon Lars  STATUS INFORMASJONS PAKKER: 

Velforeningen ser at det kan være fornuftig med en 

informasjons pakke (velkomst pakke) til alle nye 

som kjøper fritidseiendom i området. Velforeningen 

har dialog med kommunen for å få tilgang på 

materiale om området i tillegg til informasjon om 

velforeningen som vedlegges  

 

Vi har vært i kontakt med kommunen ved et par 
anledninger angående å lage en informasjonsmappe til 
hyttefolket. Kommunen er positiv, men det har ikke skjedd 
noe ennå.  Vi tar ytterlige kontakt, samt også kontakt med 
Turistkontoret. 

 

14  Håvard FELLES ARBEIDSKATALOG FOR LAGRING AV 

STYREINFORMASJON 

 

Drobox er i gang  

 

15 

 

 

 

 

Randi/Ann 

Helen 

 

PÅSKEKOMITEEN 

 

Informere om påskerennet, sjekke ut angående transport 
for barn fra nordsiden over til påskerenn arrangementet 
på Breiset.  Komiteen lager plakater til påskerennet, samt 
en ny plakat som skal skal ned til Lars på Joker’n som 
gjelder innsamling av tomflasker. 

Påskekomiteen har full kontroll   

    

Neste møte 12. april kl 17.30  

på Carpus i Kongsberg! 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=kylling&view=detailv2&qft=+filterui:photo-clipart+filterui:imagesize-small&id=0A783335EDE6FA1F91A87437B1D3C54C84575930&selectedIndex=13&ccid=pBwdMyXW&simid=608011836381792318&thid=OIP.Ma41c1d3325d6e12b73a4633a9ed861ebo0

