Styremøte TBV onsdag 04.06.2020
Referat
Til stede:
Geir Helge, John Marius, Asbjørn, Bjørn Espen

Nye saker:
Regnskap:
-

De fleste har betalt inn årskontingent, det manglet 6 stk som ikke har betalt pr. 07/06 for 2020.

Lekeplass:
-

Lekeplasser, det må sjekkes opp hvilken stand disse må være for å tilfredsstille dagens krav til
sikkerhet. (Marius) Utført
Benker lekeplass 1 vurderes flyttet (Marius) Utført
Styret jobber med å få ryddet opp og vedlikeholdt lekeplass i tun 1. Det sees også på mulighet for å
plassere sand/grus-silo ved ende av garasje i tun 1. Har fått inn pris på dette fra en leverandør. Alle
som bor i tun 1 vil bli kontaktet og informert om planer. Det kan være det er innspill fra tun 1 som
styret må ta hensyn til.

Årsmøte:
-

Utsatt på grunn av korona, styre må kalle inn til ekstraordinært årsmøte etter sommerferien.
Det er ikke mulig med et normalt årsmøte, på grunn av ordlyden i vedtektene. Dette har med gitte
datoer for å kunne avholde årsmøte på ordinært vis.

Brøyting:
-

Det er inngått ny brøyteavtale med tidligere brøyter (Rolfseng Service)
Nytt anbud på brøyting, sjekkes opp om dette kan inkludere strøing (Bjørn og Kristian) (utført)

Generelt:
-

Enighet om å lagre data på Google Drive, etableres i etterkant av styremøtet, og alle i styret får tilgang.
Oppdateres med kontaktliste til eksterne i f.eks kommune, brøyting, feiing, trefelling
Trefelling langs snarveier utføres på begge sider av sti. (Marius, Bjørn og Anders) (utført)
Get fellesløsning brebånd og tv - jobbes videre med dette. (Asbjørn)
Nytt styre møte blir snarlig etter ferien for å forberede ekstraordinært årsmøte og komme i gang med
sandsilo arbeidet.

Neste styremøte:
-

Så snart det lar seg gjøre etter sommerferien (Geir Helge)

Punkter fra forrige styremøte:
•

Adkomst mellom tun 19 og det nye byggetrinnet.
o Det oppleves problematisk med mye trafikk fra nye byggetrinn og ferdsel gjennom
tun 19. (egen sak på årsmøte)

•

•

•

•

•

Dialogmøte mellom TBV og nye byggetrinn
o Det har vært dialog mellom tun 19 og det nye byggetrinnet i forbindelse med gjerder
etc.
Utfordringer med etablering av ny adkomst mellom tun 5 og 6
o Styret anser dette som en sak som må løses mellom tunene og ikke en sak styret skal
ta stilling til.
Brøyting.
o Det vurderes å se på om det er mulig å få inn flere tilbud på brøyting, kontrakt med
gjeldende brøyter kan sies opp av begge parter før 1.mai (2020) (utført)
Tre rydding i akebakke.
o Det vurderes å ta kontakt med kommunen for å se om det er mulig å få fjernet trær
som vokser opp.
Regnskap/Økonomiansvarlig ønsker å fratre fra sin posisjon.
o Kolsvik er ønsket til å se om det er aktuelle kandidater til denne posisjonen. (Ny
økonomiansvarlig på plass Pushpa Shigdel)

•

Regnskap.
o Regnskap vurderes og settes bort til eksternt selskap i sin helhet. (Utsatt da det er
kommet ny økonomiansvarlig)

•

Styrets sammensetning.
o Se på hvor mange styremedlemmer det er behov for. (løpende vurdering)

•

Årsmøte blir i uke 4, innkalling sendes ut ila uke 49.
o Produksjon av innkalling ved styreleder Geir Helge Ramstad, i løpet av oktober.
Gjennomgang av innkalling før denne sendes ut i løpet av november. Geir Helge
sørger for utsending. (utsatt pga Korona)

Trondheim 09.07.20
Bjørn Espen Bratteli

