Formalia
tid: 13. mai 2013 kl 2022.
til stede: Jenny MacKenzie, Henrik Grindal Bakken, Richard Becke, Arvid Grøtting
fravær: Susan Bailey, Nina Laache, Mari Wang
sted: 17c
møteleder: Arvid
referent: Richard

Godkjenning av referat
Referatet fra styremøtet 8. april 2013 ble godkjent.

Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent.

Sak 14/06 Overgang Gjøvikbanen
Mottatt kopi av brev fra Rambøll. Jernbaneverket er positive. Trenger mer spesifikke tegninger.

Sak 06/10 Skilting og fartsdumper
20130408: Det var stor oppslutning på årsmøtet om fartsdump nederst mot snuplassen ved nr.
11. Dette kan bestilles når våren er ordentlig på plass. Ansv.: Henrik.
Skilt for blindvei (mangler) og 30sone i hele Gunnar Schjelderupsvei (må foreslås, gjerne i
samarbeid med styret i Nydalen Kvarter) må jobbes videre med. Ansv.: Jenny.
Jenny har snakket med Nydalen Kvarter. De er positive til 30sone. De har lovt å klippe hekken.Vi må
gjøre befaring for å fastlegge eksakt plassering. Passe på klaring 40cm til kantstein på begge sider for
drenering. Også forhøre om beskjæring av de to eksisterende dumpene i bakken.

Sak 05/12 Saker fra årsmøtet 2012
20130408: Kontingenten fra 2012 er i hovedsak betalt, og det vil bli sendt purring til de tre
som gjenstår. Ansv.: Henrik.
Purring sendes til de tre som gjenstår sendes sammen med faktura for 2013. Henrik.

Sak 06∕12 Jubileum
20130408: Jubileumsskriftet fortsetter såvidt styret vet Marthe og Anne Mette med. Ansv.:
Mari.
Så vidt styret vet er arbeidet med skriftet påbegynt.Mari følger opp.

Sak 10/12 Gressklipping
20130408: …kan vente til neste møte.
Henrik snakker med Ola om gressklipperens whereabouts. Avklare hvordan velet skal betale for den.
Klipping: hvem og når – dette tas på neste møte.

Sak 11/12 Stor hekk
Dekkes av sak 6/10 Denne lukkes.

Sak 19/12 Boligbygging Pplassen
20130408: Avventer utvikling i saken.
Ingen utvikling siden forrige møte.

Sak 21/12 Skadet gjerde
20130408: Det kan se ut som gjerdet er vårt ansvar. Gjerdet har blitt skadet i forbindelse med
en utforkjøring i vinter. Richard tar en titt og rapporterer tilstand og eventuelt utbedringsbehov.
Ansv.: Richard.
To gjerdestolper må byttes ut. Eierskap / ansvarsforhold må avklares.

Sak 1/13 Årsmøte 2013
20130408: Referat er skrevet og hengt opp på oppslagstavla, og er til signering. Skal legges ut
på hjemmesidene. Ansv.: Arvid.
Done. Signert. Lukkes. (Det er sendt mail om at referatet er lagt ut.) Arvid.

Dugnad
Veimerking ikke utført. Utføres «forefallende» når forholdene tillater det. Arvid.

Sak 4/13 Trafikkfarlig parkeringsplass
20130408: Parkeringsplassen nordøst for nr. 21 er trafikkfarlig når det kommer barn ut fra nr
17 og 21 som skal krysse veien. Denne vil bli fjernet så snart som mulig (dvs. på dugnaden).
Ansv.: Henrik.
Ble ikke gjort på dugnad, da maling ikke hadde ankommet. Gjøres samtidig med veimerking.
Monsbakken – eier av bil som normalt står der – må varsles om at bil må flyttes.

Sak 5/13 Kontingent 2013
20130408: Henrik sender ut regning for årets kontingent. Ansv.: Henrik.
Henrik sender ut faktura. Før neste møte.

Sak 6/13 Bordtennisbord
20130408: Årsmøtet ønsket at styret skulle undersøke muligheten for bordtennisbord, gjerne i
samarbeid med Schibsted Trykk. Vi diskuterte saken litt og begynner undersøkelsene. Ansv.:
Henrik.
Henrik har sett på bord. Priser ikke avskrekkende. Henrik kontakter Schibsted.

Neste møte
Sommeravslutning. Siste møte før august. Før siste skoledag. Styret går ut og spiser.
Mandag 17/6 kl. 20:00. Foreløpig. Må ut til høring hos alle styremedlemmer.
Restaurant: Tidligere Bølgen & Moi er foreslått. Må undersøkes om de har åpnet på gjeldende dato.
Maildialog.

Sak 7/13 Gatetun
Undersøke hvorvidt det er mulig å regulere 77/321 til gatetun (kode 2014). Kartlegge krav, estimere
kostnader.
Richard kontakter vedkommende etat. Bymiljøetaten.

Avslutning
Møtet hevet kl. 21:19.

