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MØTEREFERAT
Kinnskogen Vel

Møtetype : Styremøte

Møte nr.: 1-2008

Referent: Morten Fagermoen

Møtedato:

Sted: Liva Fjeldheim

02.04.2008, kl. 20.30

Neste møte: Ikke avtalt, innkalles av
leder eller styrets medlemmer
Deltakere
(X):
Styret:
X
X
X

Repr./navn:

Bjørn Ivar Gran
Lars Vestermo
Ole Ragnar Karlstad
Frank Bergli
Gunnar Otnes
X
Morten Fagermoen
X
Liva Fjeldheim
Varamedlemmer:
X
Kristian Arntzen
X
Tone Kristiansen
Øvrige:

Sted:

Firma:

Inst.:

Ref. sendes
(X):

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

BIG
LV
ORK
FB
GO
MF
LF

X
X
X
X
X
X
X

Varamedlem
Varamedlem

KA
TK

X
X

Nummerering følger: Hovednummer (1-4)/møtenr./løpenr.
Ikke avsluttede saker står under opprinnelige nr.
Post
Sak
1
2

3

Innk. neste
møte (X):

Ansv.-frist

Kommentarer til referat:
Ingen kommentarer til forrige referat. Kommentarer til dette referat meldes tilbake innen 7 dager.
Kommentarer til dagens Agenda:
2.1 Agenda:
1. Innkommen post
2. Sykkelfest
3. Turveg langs Langvannet
4. Eventuelt
Saker
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Post

Sak

Ansv.-frist

3.1 Innkommen post:
 Bjørn Ivar gikk igjennom innkommet post:
o Informasjon om endringer av planene ifm. byggingen av fbiovarme anlegget på
Robsrud
o Ryddedugnad i kommunen i uke 19
3.2 Sykkelfest:
 Liva orienterte om antallet påmeldinger, som nå var oppe i 28 personer. Det ble bestemt av
festen gjennomføres i allerede reserverte lokaler (selv om de kanskje er litt store).
 Det sjekkes om musiker i nabolaget har lyst til å gå på fest med gitaren sin
 Det sjekkes om vi kan få satt bort renholdet av lokalet etter festen
3.3 Turveg langs Langvannet:
Det er uenighet i styret om hvordan denne saken bør håndteres videre. All kommunikasjon med
kommunen i denne sak skal underskrives av minst Formann og Nestformann.

BIG
LF/BIG

Denne saken har gått i lang tid med gjentatte møter med kommunen.
”Referat” fra befaring med bl.a. kommunens advokat Hesselberg gir ikke et korrekt bilde av dialog.
Dette bør formelt svares opp. Lars skriver referat fra befaringen på veltomten med kommunen, som
valideres av Gunnar og Sigurd som var med på møtet, Dette skal være ferdig til 15. april 2008.

LV

Lars la frem forslag om at vi bør få inn en artikkel i RB og kontakte advokat som kan hjelpe oss i
forholdet til kommunen og deres interesse i og overta deler av veltomten. Siden det viser seg at de
fleste på styremøtet mener ”turveg kommer uansett”, ble det ikke noe flertall (uten at det ble gjort en
avsteming) for disse forslagene, men kontakt med Fellesutvalget for råd bør tas.

LV

Man ble enige om at det utarbeides et brev til kommunen med foreningens krav til gjennytelser dersom BIG
kommunen skal få bygge turveg over foreningens tomt. Dette brevet skal på høring i styret.
Det ble diskutert habiliteten til flere i styret knyttet til denne saken. Siden styret ikke skal ha en egen
avstemning, men legge frem et forslag for Årsmøtet ble det ikke konkludert noe ift. dette. Skulle det
på et senere tidspunkt bli slik at styret må fatte et eget vedtak vil dette tema igjen bli aktuelt.
Alle var enige om at det må avholdes ekstraordinært Årsmøte hvor det fremlegges og stemmes over
om foreningen kan godta svaret vi får fra kommunen på vårt brev. Innkalling med agenda sendes ut,
slik at møtet kan avholdes i god til før neste kommunestyremøte.
AGENDA TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE:
Sak 1:

TURVEG
JA til avgivning av grunn til turveg, under forutsetning av at våre krav blir akseptert
NEI til avgivning av grunn til turveg, basert på nåværende informasjon

3.4 Eventuelt:
Ingen saker
Lørenskog 03.04.2008

Kinnskogen Vel
Morten Fagermoen
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