Styremøte Alvøen lokalforening 12. sept. 17 kl.2000
Møtt: Linda, Odd Magne, Torgils, Annette, Kristine, Paal
Forfall: ingen
Saksnr Sak
10/17 Oppfølging saker
• Asfaltering, status. Fartsdumper i Gosen
o Ferdig med private, og begynt å avrette hovedvei. På hold til
arbeid for sykkelVM er ferdig.
• Fartsdump Gosen
o Det er mottatt tilbud, og styret vedtar at det kan settes opp 2
humper begrenset til 4000,- pr hump, totalt 8000,• Oppgradering Fjellveien
o Utført via graving og dugnad for grusing. Arbeid sluttført.
• Kart og stedsnavn, Alvøen
o Styret snakker med Oddmund for status
• Kantstein Ole Nilse bakken
o Stein er klar – blir lagt på plass før vinteren
• Dugnadsfest
o Ny dato 4/11 – komiteen planlegger iht dette
• Leie av Lokalet : Bruk av kjøkken
o Styret opprettholder kontakt med Alvøen Selskapsservice for
avklaring av dette punkt
11/17 Brøyteavtale 2017/2018.
Styret ønsker å videreføre denne. Styret tar kontakt med Alvøen Gård for ny
årsavtale.
Vilkår legges ut på nett og facebook før frost
12/17 Søknad asfaltering, 3 nye husstander v/bommen
Utsettes til våren – avventer ny søknad
13/17 Innkjøring til Ramsvikveien, utbedre «dump» ?
Her er det ikke tilstrekkelig med mer asfalt. Vei må utbedres/ kum løftes, og ny
asfalt legges ifm denne operasjon.
14/17 Status sommerkonsertene 2017
Resultat/overskudd etter konsertene er kr 128.058,-.
Styret ønsker å takke alle involverte med Vidar i spissen for en utmerket jobb!
15/17 Status kontingent ALF
Linda følger opp purring (96 medlemmer totalt/6 kun veg/ 3 støttemedlemmer)
Det er fortsatt 22 som ikke har betalt. Disse får nå levert sin 2. purring (utover
opprinnelig faktura levert som innkalling til årsmøte)
16/17 Eventuelt
- Juletrefest
Tidligere hovedansvarlig ønsker å levere videre stafettpinnen for juletrefesten.
ALF legger ut info på facebook med ønske om å få inn nye frivillige til å videreføre
arrangement
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