Møtereferat

Høgås velforening – styremøte Desember 2015
Møtedato:

03.12.2015

Skrevet:

03.12.2015

Skrevet av:

C. Natadal

Lokasjon:

Høgåshuset

Neste møte: Onsdag 03 Jan. 2016 i Høgåhuset
Tilstede:

Distribusjon:

Christian Natadal
Irene Ljosland
Vegard Åmot
Arne Kåre Folserås
Stine T. Haugen
Lillian W. Bakken

Asle Helseth
Ola Wårås

Frode Larsen
Linda Surtevju

Punkt

1.

PROTOKOLL

ANSVAR

Nytt år, ny møteprotokoll og aksjoner. Forrige periode er dekket i
årsmelding for 2014 som ligger vedlagt referat fra årsmøtet 2014.
Disse er tilgjengelig på www.hogasvel.org

INFO

For best å ivareta velets formål og oppgaver har nytt styre besluttet
å opprette ulike ansvarsområder, med tilhørende ansvarlig
representant fra styre. Fordelingen er som følger:

INFO

FRIST

Styreleder: Ola Wårås
Kasserer: Arne Kåre Folserås
FAU kontakt: Stine T. Haugen
Driftsleder/banesjef: Christian Natadal
Web ansvarlig: Asle Helseth
Innkjøpsansvarlig: Lillian Weiseth Bakken
Redaktør Høgåsnytt: Frode Larsen
Markedssjef/sponsoransvarlig: Linda Surtevju
Prosjektledere: Irene Ljosland og Vegard Åmot
2.

Sjekke pris på jord og få lagt ut jord bak og på siden av huset.

Ola

Stengt

3.

Gå i dialog med klassekontakt i 6 klasse ved skolen vedrørende
prosjektoppgave. Besluttet prosjekt: Åpen kiosk på kampdager.

Stine

Stengt

4.

Oppdatere ordens vakter for kommende styreperiode.

Ola

Stengt

5.

Kjøpe inn nødvendige varer til kiosken samt oppdatere prisliste.

Lillian

Stengt

6.

Bestille Åpen Kiosk banner.

Ola

Stengt
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7.

Kjøpe fryser til kiosken.

Christian/Lillian

Stengt

8.

Kjøpe JIF vindusvaskutstyr (2 sett)

Lillian

Stengt

9.

Kontroll av stige. Evt kjøpe stige. Utsettes da det ikke er et prekært
behov.

Christian/Lillian

Stengt

10.

Sende brev til Notodden Kommune angående manglende
brøyting/prioritering av brøyting i Høgåsbakken.

Ola

Uke 42

11.

Sette opp forslag til prosjekter (store og små) til diskusjon i
styremøte for mai. Hva har vi kapasitet til å gjennomføre?

Alle

Stengt

12.

Kalle inn til vårdugnad på området.

Christian

Stengt

13.

Akseptere avtaleforslag fra Notodden Energi.

Christian

Pågår

14.

Sette opp rammeverk og montere sponsorskilt på banen. Dette må
gjøres uke 17 og 18.
Rammeverk ferdig. Skilt skal monteres 10/11 juni.

Flest mulig

Stengt

15.

Beise tak og montere skilt.

Flest mulig

Stengt

16.

Rydding av ugress og buskvekster rundt banen blir prosjektoppgave
for høstens 5 klasse. Skal være ferdig før høstferie. Må gis beskjed
til klassens representant.
Klassens representant er gitt beskjed.

Stine

Stengt

17.

Styremøter Juni og Juli avholdes ikke pga ferieavvikling. Saker tas
opp via e-post.

INFO

18.

Nytt klatrestativ/klatrenett er kjøpt inn sammen med Tele Trading
og FAU på skolen. Se på hvordan få satt opp i henhold til regelverk
etc.

Ola/Vegar/Irene

Pågår

26.08.2015: Forespørsel om «prosjektleder» sent på Facebook.
30.09.2015: Vegard har nevnt han kan få gang på dette. Avklare
med han.

Irene

Uke 42

19.

Sende ut Høgåsnytt.

Frode

Stengt

20.

Kioskdrift i full gang! Kjempepositivt!

INFO

21.

Skolestart – evt avklaringer mot klassene. Stine sende ut oppgaver
til 1, 2, 3 og 7 klasse.

Stine

Stengt

22.

Fakturering sponsorer. Arne Kåre må få en samlet oversikt og
fakturere.

Arne Kåre

Pågår

23.

Nye sponsorer. Forespørsler sent til flere.

Linda

Pågår

24.

Slodd er borte – sende ut henvendelse på Facebook å etterlyse.

Christian

Uke 41

25.

Status budsjett

Arne Kåre

Stengt

26.

Flaskepant og Høgåsnytt.

Frode

Pågår

27.

Undersøke lysløype saken.

Irene

Pågår

Page 2

28.

Rydding lysløypa – bro over bekk for scooter

Eget prosjekt

29.

Reparasjon av gressklipper – starteren ødelagt. Skal være gjort en
enkel reparasjon, men må undersøkes

Christian

Vår 16

30.

Stille føleren på lysa

Christian

Uke 40

31.

Ingen innkomne forslag på prosjekt rundt område bak banen, men
Torgeir Kasin har vist interesse for å se på saken om en enkel
aktivitetspark med apparater. Gå i dialog med Torgeir.

Stine

Pågår

32.

Styret har besluttet at utsendelse av Høgåsnytt skal reduseres fra 4
til 2 ganger per år; etter påske og etter høstferie. Flaskepant og
faktura på kontingent skal alltid være en del av dette. I større grad
bruke sosiale medier og hjemmeside til utsendelse av informasjon
og pågående aktiviteter i regi av velet.

INFO

33.

Styret har besluttet å øke prisen på leie av Høgås huset for ikkemedlemmer til 750. Prisen for medlemmer står på 300.

INFO

34.

Utsendelse 2016 faktura. Q1?

Arne Kåre

35.

Mulig prosjekt oppgave for 2016: Klasse banker dører med giro
(sendes ikke med Høgås nytt). Noe bør gjøres med nedgangen av
medlemmer. Kan være en mulig måte å heise antallet, styre sin
oppgave blir å lage et infoskriv som de bruker. Må tenkes vurderes
og landes på nyåret hva vi gjør her.

Alle

36.

Lysløypa, Prosjekt har endret seg underveis og budsjetter
revideres. Bidrag mottatt, men stemmer ikke med ny kost (mest
sannsynlig). Må vurdere hvordan midler fremskaffes/alternativt
kjøre prosjekt som det søkt etter (master og ledningsnett) ingen
armatur skifte. Da lyser det som lyser og vi får dette i gang. Så får
armatur skifte gå som eget prosjekt. Må vurderes hva som gjøres
før søknader sendes DNB/Gjensidige. Lite sannsynlig at vi har
søknad på midler til armaturer klare til 01.02.2016. Neste mulighet
15.09.2016.
Pågående aktiviteter per i dag er beregninger rundt styreskap og
tilførselskabler. Selve jobben vil ikke bli gjort før på vårparten.
Gammel tilførsel må plukkes ned, og ny må legges. Det har vært et
møte med Aanjesen i kommunen rundt plassering av skap. Når
skap og tilførsler er på plass vil man ha strøm i anlegget. Derifra vil
man enklere kunne se hva som videre må gjøres.
Det ventes på et nytt overslag fra Paulsen i NE.
På bakgrunn av et tilsyn utført på Grønkjær skisenter, hvor det ble
notert en del punkter i forhold til nye krav, har det også vært utført
et tilsyn i Høgås (Skagemo på NE). Dagens master, armaturer og
kabling etc er sett på, og det vurderes hvorvidt ting MÅ skiftes eller
er godt nok.
Prosjektet jobbes med, men det går smått. Hvordan kan vi bidra?
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37.

Parkour, Torgeir Kasin hoder i dette pr.nå. Lasse Svanlund prosjekt
på Tinnemyra er ikke helt sammenlignbart, ergo vi fortsetter med
tanken. Vi lufta det i går og bør ha en helhetlig tanke på område,
og mulig innlemme en sykkelpark, etc.(jobben blir dobbelt så stor
om vi deler opp prosjekter, kontra at vi klarer å finne en løsning for
store deler av området) Torgeir/Stine jobber mot/er i dialog med
kommunen om tomt, antas positiv tilbakemelding på dette. Bør
henge på kommunen på nyåret for en avklaring, slik at videre
prosjektering kan påbegynnes. Søknadsfrist stiftelser 15.09.16 bør
være en styringsdato dato for søknad.

38.

Klatrenett, her ble spec på fundamentering mottatt i ettertid. For
små fundamenter ble laget, så her må enten større fundamenter
støpes/alternativt hel plate.
Det ble luftet hvorvidt nettet er attraktivt for skolebarn og det
antas dette kan være mindre stas enn hva håpet var. Mulig best
egnet for barnehagebarn!
Torgeir har fått beskjed om dette kunne vært et element i
forbindelse med parkour park – blir litt stusslig der det står ensomt
pr.dd.

39.

Brev not. Kom vedrørende Høgåsbakken – Irene har oversendt
utkast, Ola vurderer underskrivere (Vel leder, FAU leder, rektor)

40.

På fyll av varer. Her ordner Lillian (NB Husk batteri til klokke)

41.

Hengelås til port (banen) Her mangler kjetting, jeg sjekker opp om
dette ligger i garasjen. Om ikke skaffer jeg en ny en.
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Lillian
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