Styremøte TBV mandag 07.01.19
Til Stede: Jan Roger, Asbjørn, Geir Helge, Kristian, John Marius, Raymond og Einar. I tillegg møtte Anders som økonomiansvarlig
Litt springende agenda denne gangen og referatet bærer sannsynligvis litt preg av det.

Regnskap

Alle har gjort opp sin skyld og gjeld fra 2018. For øvrig intet spesielt å melde. Anders klargjør
regnskapet med tanke på presentasjon under årsmøtet 12.03.19. Samme mann presenterer
budsjett for 2019, flere alternativer i samarbeid med John Marius (grader av behov for midler
til lekeplass). Regnskap overleveres revisorer for gjennomgang i god tid.

Lekeplass

John Marius har sett og ser på hva som kan og bør gjøre og til hvilke kostnader. Når
vurderingene er gjort og da gjerne i samarbeid med Anders og/eller andre som føler seg kallet lages
det budsjett og alternativene føres opp og det må da vurderes hvilke satser kontingent vil få for
fremtiden med de forskjellige alternativene.

Årsmøte

Einar tar seg av formalitetene rundt dette, Asbjørn sørger for foredragsholder til det
påfølgende medlemsmøte. Valg til neste års styre må vi ha kandidater til og om jeg har
oppfattet verden korrekt så er det følgende kandidater vi har så langt:
Kristian Stjern
John Marius Solli
Geir Helge Ramstad
Asbjørn Reitan
Bjørn Espen Bratteli (ny)
Et styre som vil være mer enn bra nok i antall. Vi har tidligere operert med fem i styret over
flere år. I tillegg vil jo da Anders Skare møte som økonomiansvarlig med forslagsrett men ikke
stemmerett. Et scenario kan jo også være at Anders finner seg en plass i styret mens han
overlater regnskapet til sin kone. En av de nevnte personer må velges som leder, de øvrige kan
finne sine plasser ved første anledning etter årsmøtet.
Det vil da igjen si at Jan Roger Kolsvik, Raymond Melting og Einar Hesselberg trer ut av styret for
denne gang.
Av våre to eminente revisorer er ikke Lars Jølle på valg men Kjell Erik Aas står for tur og jeg vil jo
foreslå at vi hører med han om han går på nye to år før vi setter himmel og jord i bevegelse for å
skaffe en annen kandidat.

Brøyting

Dette fungerer tilfredsstillende pr. dato – gjelder også strøing. Prinsippet er grovmåking på
morgenen og et noe mere nøyaktig arbeid litt senere.

Generelt

Asbjørn holder kontakten med nybyggerne og informere de øvrige ved behov.
Er vi eller er det behov for forsikringer i forbindelse med bruk av lekeplasser?
Er det behov for å konstruere en permanent skur for lagring av sand?
Sommervedlikehold må avklares, hvem kan være interesserte i dette?
Skogen bør holdes fri for hageavfall, hvordan få folk til å overholde sette?
Nabokrangler er i utgangspunktet ikke styresaker men vi vil bidra om ønskelig til å finne løsninger.
Svartlistede planter er observert i strøket vårt, Lupin og Parkslirekne er ikke ønsket, kommunen vil
bli informert.

Trondheim 10.01.19
Einar

