Styremøte Alvøen lokalforening 25.05.18 kl.20
Deltakere: Kristine, Linda, Ole-Jørgen, Aina-Cathrine, & Odd Magne
Forfall: Annette (vara)
Saksnr. Sak
Oppfølging av eksisterende saker
I
Sak om lys i Slingrebakken opp til Alvøen skole
Styret avventer evt. søknad om midler – ALF kan ikke dekke estimert kost (kr. 50.000,inkl. mva. ekskl. gravekostnader)

Info

Styret har funnet ressursperson for påføring av rep-asfalt. Forespørsel om maskin for å
gjennomføre kosting sjekkes videre og tas opp i styret.

Linda

Legge avgrensning på Andersplassen - hindre at folk kjører utpå og ødelegger asfalt.
Styret undersøker muligheten for å sette ned staur el.l. for avgrensning.

Linda

Oddmund stedsnavn – Styret henter kart hos Oddmund for scanning - legge opp løsning
for digital distribusjon - vurdere å søke støtte om skilt på knutepunkt? Styret sjekker pris
på potensiell løsning.

Odd Magne

Klarere område for brøyting. Bl.a. ytterst ut i Ellingshaugen – Styret tar kontakt når
aktuelt for fornyelse av brøyteavtale.

Odd Magne

Klarere prinsipp for asfalt – styret ønsker ikke å innføre krav til opptjening – tar kontakt
med Alvøen Eiendommer for å klargjøre praksis opp mot solgte (nye) tomter; dvs er det
definerte kontraktskrav til asfalt eller grus for vei som ALF overtar ansvar for?

Odd Magne

Styret vil frem mot neste årsmøte sette opp aktuelle punkt for revisjon av gjeldende
vedtekter:
- Vei og veihold for oppsittere knyttet til ALF. Eksempelvis: krav om tilkomst, rutiner ved
varsling ved stengning, reparasjon av direkte påførte skader etc.
- Videre definere en skriftlig fordelingsnøkkel (Nåværende praksis: 50% av laveste anbud
/ inntil 7000,- pr. oppsitter)
- Klargjøre grad av vedtaksdyktig styre
- Budsjett inn som nytt punkt 4 i §8 – Årsmøtets oppgaver
- Forbedre tekst i §15 - Avstemningsregler
- Tydeliggjøre tekst i §17 -Oppløsning

Odd Magne

Dugnad slutten av juni
- Styret kaller inn iht rutine fra tidligere år og kjøper inn brus til barna
- I tillegg til vanlig kantslått vil det og bli forsøkt å bore innfestinger og legge nytt rør på
topp av steiner i Ole-Nilsebakken (ALF får låne strømaggregat i tillegg til muligens
egnede øyebolter. Galvanisert rør i rett dimensjon må kjøpet i tillegg til at et medlem må
låne stor boremaskin med rett bor, typisk på arbeidsplass)
Grus i turveg ytterst på Ellingshaugen og ned til kaien – Mange i Alvøen bruker denne
turveg og grus til denne kan derfor hentes i ALF sitt depot ved Hviteporten. Styret
informerer forslagsstiller om dette.
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Ansvarlig

Odd Magne
Ole-Jørgen

Odd Magne

Bruk av sandvolleyballbanen i Alvøen
- Befaring viser boss & ødelagt oppslag – styret henger opp nytt oppslag og fjerner Odd Magne
bossbøtte, da denne ikke blir tømt. De enkelte brukere må bringe med sitt boss.
- Informere om bruksregler på Facebook
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II
III

Kjøpe inn rep-asfalt
Odd M. sender over info om innkjøp av asfalt etter konserten – Oppbevares etter dette i
garasjen
Stabbesteiner i Pålaveien
Styret henter inn pris på å få stein opp i bakken for å sikre for utforkjøring
Eventuelt
Ingen

Ole-Jørgen
/ Linda

Odd Magne

Neste møter: (19. jun – hvis aktuelt) / 18. sept / 20. nov / 15. jan ('19)

Referent: Odd Magne
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