Styremøte Alvøen Lokalforening tirsdag 21.3.17 Kl.1900
Møtt: Linda Knapskog, Odd Magne Rød, Torgils Lutro, Paal-Henrich Berle, Annette Bildøy
Forfall: Kristine Fasmer

Saksnr Sak
04/17 Konstituering av styre
Leder (Torgils) & kasserer (Linda) har valgte stillinger.
Odd Magne ble valgt som nestleder.
Registrering i Brønnøysund oppdateres.
05/17 Møteplan 2017
9. mai, 12. september, 14. november, 12. desember.
Oppstartstidspunkt endres fra kl. 19 til kl. 20.
06/17 Aktuelle dugnader for 2017
- Fjerne tre i Ole Nilse-bakken
- Gruse i Fjellveien
- Bossdugnad, BIR
- Ordinær dugnad med slått langs de ulike veiene (inkl.
området rundt volleyballbane.
Styret organiserer og kaller inn
07/17 Saker fra Årsmøtet
– Montering av speil i Hviteporten –
ALF har tilgjengelig speil og besørger montering
– Registrere inventarliste –
Dette gjennomføres i forbindelse med konsertene
– Nytt partytelt 4x6meter er kjøpt inn –
Dette gis mulighet for å leie av medlemmer i ALF. Nettside
oppdateres med info og telt kan bookes av medlemmer for
bruk i lokal & privat regi for kr 500,- pr for helg. Styret
organiserer utleie og foretar sjekk av telt etter retur.

Ansvarlig

Torgils

Torgils

Torgils/Odd M.

Linda

Odd Magne

– Kart og stedsnavn for Alvøen –
Det er mottatt kart for gjennomsyn som er under utarbeidelse
fra Oddmund med imponerende detaljtetthet. Dette vil bli lagt
ut når det er klart, og en vil sette opp en plan for utarbeidelse
av aktuelle skilt for oppsetting
– Lås på bom i Ramsvikveien –
ALF undersøker med brannvesen for å få satt dobbel lås på
denne for å muliggjøre opplåsing av utrykningskjøretøy.

Torgils

– Kantsteiner i Ole Nilse-bakken –
Dette besørges via lokal leverandør

Torgils
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– Dugnadsfest –
Overordnede vilkår for dugnadsfest ble diskutert etter signal
gitt på årsmøte, og følgende ble vedtatt:
- Gratis for de som har deltatt på dugnad (konsert,
kantslått etc.), og betaling for andre.
- Festkomiteen har frihet til å lage planer innenfor
budsjett, og tilpasser dette iht. antall deltakere.
- Dato for årets fest: 21. oktober 2017
08/17

Festkomite

Asfalt
– Asfalt i Gosen –
(Torgils fratrådte styret under behandling av denne sak)

Geir Myking informerte på vegne av 9 oppsitter i Gosen om to
anbud på henholdsvis kr 103 075 og 149 463 og overleverte
søknad om prosentvis kostnadsdekning iht. tidligere praksis,
der han anbefalte det billigste anbud ut fra positive
innhentede referanser kombinert med lavest pris.
I tillegg til overnevnte ble det søkt om utvidelse av veibredde
til 3m som medfører en tilleggskostnad på kr 12 350 opp til
totalt kr 115 425 (alle priser inklusive MVA).
Styret vedtok ut fra tidligere praksis en bevilgning tilsvarende
50% av fakturasum, begrenset opp til kr 58 000. Oppsittere i
Gosen organiserer arbeidet og ALF betaler ut når kopi av
originalbilag er oversendt.
– Fartsdumper i Gosen –
Dette tas opp på maimøtet og dekkes av ALF iht. tidligere
praksis – pris må innhentes

Odd Magne

– Supplering av masse/asfalt i dumpen av Ole Nilse-bakken –
Styret ønsker etter tilbakemelding fra beboere å fylle ut i
Odd Magne
knekken opp til Ole Nilse-bakken. Pris må innhentes, og sak tas
opp på maimøtet.
09/17

Eventuelt
– Foredrag fra Alvøen på lokalet den 6. april –
Det legges ut informasjon på nettside og opprettes
arrangement på Facebook for å skape publisitet
– Spørsmål ifm utleie av Lokalet –
Avklare bruk av kjøkken opp mot kontrakt og vurdere mulighet
for å utvide tidspunkt for for leie av
Avklare datoer for høsten på møtet i mai
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– Sak om å søke støtte til tiltak mot marin forsøpling –
Behandlet på e-post grunnet kort frist
– Paal informerte om opprinnelige opprettede stiftelser –
Kommer tilbake med mer informasjon på maimøtet

Referent: Odd Magne
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