Møtereferat for Ekromskogen Huseierlag:

Styremøte
Møtedetaljer
Dato:
01.09.21
Klokkeslett:
19:00 - 20:00
Hvor:
27B
Møtenummer: 1 / 21
Kommentar
Opprettet møte var uten punkter. Derfor ny innkalling som skal lette referatskrivningen.

Deltakere i møtet
Navn

Deltar/deltok

Møtt

Signert

Knut Bjarne Rørvik

Ja

Ja

22.09.2021 20:33

Kirsti Jacobsen

-

Ja

23.09.2021 09:22

Jonas Henrik Bondesson

Ja

Ja

26.09.2021 16:23

Ellen Harris Utne

-

-

-

Torbjørn Sagheim

-

-

-

Trude Hella Eide

-

Ja

23.09.2021 20:36

Signatur

Saker
1 - El-billadere
Jonas informerte om status:
Torbjørn og Jonas har hatt et oppsummeringsmøte med El-bil foreningen. Ut fra dette er det på nytt sendt
spørsmål til de ulike aktørene som har kommet med tilbud.
El-bilforeningen har laget en rådgivingspakke for å finne riktig leverandør av løsning. Når vi har fått inn alle tilbud
og deretter lage en innstilling til ekstraordinært årsmøte.
Utfordrende å sammenligne tilbudene, siden de kalkulerer på ulik måte og har forskjellig miks av engangssum
og løpende kostnad.
Viktig at denne saken prioriteres og at vi kommer i mål med prosjektet.
Innstilling
Det jobbes videre med saken til neste møte
Vedtak

5 - Eventuelt
1. Henvendelse fra beboer om søppelsortering. Vi tar det med når vi sender melding om el-billadere og
bilkjøring.
2. Det må presiseres at styret forvalter fellesområder, og ikke kan påta seg oppgaver ut over dette.
3. Gjøres ikke: Kirsti svarer beboer vedrørende konflikten mellom 2 naboer og tilbyr at 2 styremedlemmer (Ellen
og Knut Bjarne) deltar på et møte med de to partene. Beklager først sent svar. Påpeker at brannvesenet har vært
på befaring for et par år siden og konkludert med at rømningsvei er tilstrekkelig.
Gjøres: Ellen og Knut Bjarne tar kontakt med beboer og hører på hans frustrasjon, og ser om det er behov for en
samtale med nabo. Kirsti sender melding om dette.
4. Knut Bjarne tilbyr det samme overfor en annen nabo som har henvendt seg til oss.

Innstilling
Vedtak

2 - Postutleveringskasse
Vi har fått henvendelse fra Posten om å sette ut stasjon for pakkelevering. I lys av de mange tyveriene i området,
er vi positive til dette.
Knut Bjarne skulle sjekke om flere leverandører kan benytte stasjonen.
Innstilling
Styret går inn for at det etablere en pakkeutleveringsstasjon
Vedtak
Ingen vedtak fattet da saken ble utsatt

3 - Bruk av Lettstyrt
Møter innkalles i Lettstyrt og referatet skrives på møtet. Alle har et ansvar for å lese gjennom etter møtet, innen
en uke og godkjenne. Deretter legges det ut et notat tilgjengelig for alle.
Innstilling
Veien blir til mens vi går. Som sak utettes dette til neste møte
Vedtak
Ingen vedtak fattet

6 - Høstdugnad
Saken er ferdig styrebehandlet
Høstdugnad settes til tirsdag 5. og onsdag 6. oktober kl 18:00
Innspill til dugnaden sendes til Bjørn Håvemoen.
Styret sender ut melding i Lettstyrt.
Legger ut på oppslagstavle når velferdskomiteen er informert.
Innstilling
Vedtak

