Styremøte Alvøen lokalforening 18.09.18 kl.20
Deltakere: Linda, Ole-Jørgen, Aina-Cathrine, Odd Magne, Annette (vara)
Forfall: Kristine
Saksnr. Sak
Oppfølging av eksisterende saker
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Ansvarlig

Styret har funnet ressursperson for påføring av rep-asfalt. Forespørsel om maskin for å
gjennomføre kosting sjekkes videre og tas opp i styret på nyåret-19.

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

Søke støtte om skilt på knutepunkt? Det ønskes en helhetlig utforming lignende den som
DNT bruker. Leverandør er funnet og pris hentes inn for 6 skilt.

Odd Magne

Klarere prinsipp for asfalt – styret ønsker ikke å innføre krav til opptjening – Alvøen
Eiendommer er kontaktet for å klargjøre praksis opp mot evt nye tomter. De bekrefter at
det er ikke planlagt å legge ut flere «felt», og at dette dermed ikke blir aktuell
problemstilling.

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

Bore innfestinger og legge kjetting på topp av steiner i Ole-Nilsebakken
- Det byttes fra planlagt rør til kjetting på toppen av steiner for å få dette lignende
andre installasjoner og mer holdbart. Pris er hentet inn og innkjøp/montering
iverksettes. Anslagsvis 2.200,Kjøpe inn rep-asfalt
– Ole-Jørgen / Linda organiserer innkjøp av rep-asfalt. Denne oppbevares i garasjen og
hos ansvarlig ute på enkelte veistrekk
Stabbesteiner i Pålaveien
Styret henter inn pris på å få stein opp i bakken for å sikre for utforkjøring
Brøyting 18/19
- Brøyteavtale fornyes med samme vilkår som tidligere. Brøytingens
ytterbegrensning avklares i tekst før signering.
- Forespørre en ekstra saltkasse for plassering i Gosen etter asfaltering
Leieavtale med bymuseet ifm konsert
- ALF vedtar å videreføre eksisterende kontrakt med bymuseet for å fortsatt
arrangere konsert etter gjeldende vilkår
Behandle forespørsel om utdeling av nøkler til bommen i Ramsvikveien
- Styret gjennomgikk forespørsel og vedtok at det ikke blir delt ut nøkkel til
enkeltmedlemmer
Oppsett av årshjul for styret i ALF
- Styret setter til neste styremøte opp en ramme for årshjul som gir klarhet til
årets faste oppgaver
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Eventuelt
- Stolpe mangler ved Vardevatnet – henvendelse gjøres til grunneier for mulige
tiltak (FAU Alvøen skole informeres)
- Styret bes spre ordet om dugnadsfest for å få flest mulig påmeldte
- Fartsdump Gosen
o Styret har tidligere vedtatt (sept-17) at det kan settes opp 2 humper
begrenset til 4000,- pr hump, totalt 8000,-. Dette vedtaket videreføres
for 2018
- Nabokino for barn – 4. oktober kl 18 – Jakten på Nyresteinen – åpent for alle,
invitasjon via nettside og facebook
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Neste møter: 20. nov / 15. jan ('19)

Referent: Odd Magne
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