REFERAT STYREMØTE GRÅSJØFRLTET VELFORENING 02.11.2021
Møtedato:

02.11.21 kl.19:30 på "Teams" nettmøte (verten var Ivar)

Tilstede:

Kurt, Åshild, Tommy, Sigbjørn, Knut, Ivar, Peik (Per-Eirik)

Ikke tilstede: Ingen
Refererent

Peik

Neste møte:

Tirs 25.01.2021 kl 19:30 – 21:30

Agenda og beslutninger
Tekst i fet type og kursiv er oppgave eier. Punktene følger nummereringen i
møteagendaen:

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.

3.

Godkjenning av innkalling
Status båter
Statusorientering om vei/veilag (Sigbjørn)
Søknad løypekjøring Rendalen (Ivar)
Rydding alternativ løype ved Gråsjøen
Løypekart (Sigbjørn/Ivar)
Koordinering av sanitærløsning- /tømming av utedoer (Ivar)
Sak om beitedyr som har blitt jaget av hunder ut på sjøen. Status. (Ivar)
Status for regnskap
Tilgang for Ivar til bank
Eventuelt-saker

Godkjenning og innkalling
OK
Status båter: Kontakt med AJF:
- De er på saken, men ingen framdrift siden 2 bortkjørte båter i
sommer.
- De mangler ingen info fra oss
- De skal ifølge dommen kreve inn penger for båtopplag.
- Ivar skal uansett ringe de opp igjen pga. andre saker
Statusorientering om vei/veilag (Sigbjørn):
- Alle har fått faktura for sommer- og vintervedlikehold
- Oppgrusing planlagt på hovedvei til vår/sommer
- Det er sendt ut info om at man kan rydde langs veien og bruke som
ved, hvis man ønsker (Håkon Akre)
- Torbjørn Rognstad har jobba med stikkveiene og gått igjennom
standarden. Bedømmelse av hva som må gjøres for å bringe opp til
en standard (utgangspunktet veiklasse 5, som er sommervei for
lastebil uten henger). Sigbjørn, Torbjørn og Trond skal jobbe med
dette.
1

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Det jobbes med en hjemmeside og en felles e-mail addresse.
Siste møte var 28.okt. Neste er 6.jan.2022. Mulig årsmøte i April.

Søknad løypekjøring Rendalen:
• Ivar tar dette med Stor-Østerdal
• Søknad til Rendalen: Sigbjørn
Rydding alternativ løype ved Gråsjøen:
- Rydding ikke gjort.
- Bjørn eller Sigbjørn bør være med, så ikke lett å delegere
- Sigbjørn tror at han og Bjørn må gjøre det sammen
Løypekart (Sigbjørn/Ivar):
• Ikke gjort, men sporing gjort (vha Norgeskart App på mobilen).
Koordinering av sanitærløsning- /tømming av utedoer (Ivar):
• Tømming ca 2330 og ikke 230, som det sto i referatet, ingen
framdrift siden sist.
Sak om beitedyr som har blitt jaget av hunder ut på sjøen. Status. (Ivar):
• Ole Anton Brend: Leder en forening for folk med beitedyr.
• Hund hadde jaget beitedyr (ku?), som endte med å drukne.
• Møte med Lensmann: Møtet ble avlyst inntil videre.
• Vår rolle kan være å informere folk i hytteområdet. Vi ser det an.
Status for regnskap:
• Nå gjenstår 4 stykker.
• Ivar sier at han bruker Fiken regnskap.
• Vi har godt over 200 000 på konto
• Vi må framover se på hvor mye styret evt skal bruke på
oppgraderinger av hovedveier og stikkveier (per paragraf). Vi
avventer rapport fra Veistyret.
• Status ca 212 000 på konto (passerer 215 hvis vi får inn det siste)
• Utgift med utstyr for oppgradering av vann i Vestlia endte på
nermere 13 900 + 13 400 = 27 300 (opprinnelig godkjent 10 000)
Tilgang for Ivar til bank:
• Sparebank1 har ikke gitt tilbakemelding til Ivar om tilgang til bank.
Kai står stadig som Admin…
Eventuelt-saker:
•
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