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Dagsorden: 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 16/1-2019 (ref. vedlagt) 

2. Gjennomgang av årsregnskap 2018 (Atle: Jeg kan ikke se å ha mottatt regnskapet elektronisk) 

3. Fastsetting av endelig budsjett 2019 (vedlegg) 

4. Godkjenning av styrets forslag til generalforsamlingen (vedlegg) 

5. Endelig godkjenning av årsberetningen (vedlegg) 

6. Policy for bestilling av bortkjøring av snø (diskusjon) 

7. Policy for etterfylling av strøkasser / vurdering av ev. behov for flere kasser 

8. Møte i Oslo velforbund 12/2 (AES) 

9. Eventuelt 

--------------- 

1.Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige styremøte 16.01.2019 

I tillegg ble følgende saker nevnt: Byggesak Smalåkeren 27 ankes til Fylkesmannen. Byggesak 

Pasopsvingen 11 er under behandling av PBE. 

2.   Gjennomgang av årsregnskap 2018 

Atle gjennomgikk utdelt årsregnskap.  

 

3.   Fastsetting av endelig budsjett 2019 

Det er behov for å bygge opp fond til asfaltering og vedlikehold. Dette nødvendiggjør en økning i 

velkontigenten på kr 1000.-. Ved deltakelse på årets Rusken/dugnad vil kr 500.- bli refundert.      

 

4. Godkjenning av styrets forslag til generalforsamling. 

Etter nærmere drøftinger ble forslaget godkjent. 
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5.   Endelig godkjenning av årsberetning. 

Årsberetningen ble godkjent etter diverse innspill. 

 

6.   Policy for bestilling av bortkjøring av snø. 

Det er kommet flere klager på store snømengder som begrenser fremkommeligheten på snuplasser og 

parkeringsplasser. SUMO har kjørt bort snø etter nærmere avtale. Primært skal veier, og snuplasser 

brøytes/ryddes. Trapper og snarveier ryddes ordinært ikke. 

   

7.   Policy for etterfylling av strøkasser 

Det er stort forbruk av strøsand fra kassene. Nøtteknekkeren sørger for etterfylling. Det vurderes å 

skaffe større kasser i enkelte områder/veier ved behov.  

  

8.   Møte i Oslo velforbund 

Frafall gjorde at vi ikke var representert på møtet. 

 

9.    Eventuelt 

- Fiberkabel. Relacom planlegger bygging før vinteren 2019/2020. Da alle ikke har fått tilbud bør 

tilbyder gjennomgå adresselistene for området og sørge for at alle får samme tilbud før leggingen tar 

til. THL holder i saken. 

 

     -  Ulovlig bygging – utleievirksomhet. Styret gikk gjennom og drøftet forslag til brev til PBE. 

 
 

Neste styremøte: 

Hos Wendi 09.04.19 kl 19.00 


