Saksliste for årsmøte i Midtunhaugen Velforening – 27. april 2020
Pr 15. april var følgende saker meldt inn for behandling i Årsmøtet:
•

Oppgradering av lekeplass
Tilbud for oppgradering av lekeplass er innhentet og to alternativer foreligger (se vedlegg).
«Lekeplassgruppen» ønsker å øke ramme for øremerket beløp fra kr 100.000,- til kr 200.000,-,
og dessuten fullmakt til på vegne av styret å fullføre arbeidet.

•

Beplantning foran rekke 33-55
Det er ønsket å utvide beplantningen i svingen ved innløpet av feltet noe, og dessuten å kjøpe
inn og plassering av elvestein langs plenen utenfor 100-112. –Ramme for dette er kr 18.000,-.

•

Hagemannen - klipping av plener om sommeren
Diskusjon om den faste avtalen med Hagemannen for klipping av bl.a. trekant mellom rekkene
33-55 og 65-79 har oppstått. Styret står på nåværende avtale fordi det tidligere har vært klage på
for sjelden klipping. Ønskes sjeldnere/ikke klipping av området forutsetter styret at man lokalt i
disse rekkene igangsetter diskusjon for å oppnås enighet om når, hvor og hvordan det skal
klippes, og at en omforent anbefaling som reflekterer flertallet sendes styret innen 15. juni 2020.

•

Div. vedlikehold
Styret innstiller:
o Gjerdet nedenfor rekke 150-156 må rettes opp og males. Styret anbefaler at dette lyses
ut som et eget anbud, evt. at en gruppe medlemmer kan gjøre dette. Interesserte
medlemmer kan henvende seg til styret.
o Postkasse- og bosstativer må rengjøres og males. Rengjøring gjøres på dugnad, mens
styret vil skaffe maling og malingen gjøres som ekstra dugnad
o Ny strøkasse må skaffes mellom rekkene 33-55 og 65-70

•

Honorar til styremedlemmer
Styret foreslår at medlemmer av styret skal motta honorar pr år for sitt arbeid for velforeningen,
og dette gjøres gjeldende for styret som velges på årsmøtet 27. april 2020 og framover. Dagens
styre foreslår kr 2000,- som årlig honorar, men Årsmøtet skal fastsette honoraret.
Dersom dette forslaget vedtas forslås følgende tatt inn i vedtektenes §2:
Hvert av medlemmene i styret for Midtunhaugen Velforening mottar et honorar pr år for sitt
arbeid. Størrelsen på honoraret fastsettes av Årsmøtet

•

Valg av nytt styre - rekruttering
Nåværende styret fratrer etter endt Årsmøte. Etter appell fra styret for å få medlemmer til å
melde seg til styrearbeid har vi fått en respons:
o Tord Lind Hatland – nr 143
Dersom ikke flere melder seg før eller under Årsmøtet vil Velforeningen ikke ha noe styre. Det
gjenstår da evt. å få alt styrearbeid gjort BOB mot betaling, noe som bl.a. vil kunne medføre
økning i den enkelte medlemskontingent på ca. kr 1000,-.

