Saksnummer Tema
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Økonomi
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Neste møte
Styrets sammensetning
Trafikk 30-sone
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Trafikk: Samarbeid
Justneshalvøya Vel

6

Trafikksikkerhetsplan.

7
8

Trafikk: Skolevei
Renovasjon

Beskrivelse
Regnskap 2013
Foreløpig regnskap gjennomgått. Glenn sender endelig regnskap til styremedlemmer på mail for gjennomgang.
Før generalforsamling.
Generalforsamling settes til uke 13. Dato for møtet settes så fort som mulig. Neste styremøte avholdes uke 11 eller uke 12.
Gjennomgått.
Fartsdumper. Avklaring tidligst mars / april 2014.
Samarbeid opprettet. Det virker naturlig å jobbe sammen med dem med tanke på overgang / skolevei i bunnen av bakken mot
Justneshalvøya. Her vil det kunne oppstå særdeles farlige situasjoner når bommen er åpen (skjer jevnlig).
Frode tar saken videre.
Trafikksikkerhetsplan. Innspill fra velforeninger innen 1. februar 2014. Alle styremedlemmer går gjennom trafikksikkerhetsplanen og ser om
den er relevant for Eidet Vel slik at vi eventuelt kan gi innspill innen fristen.
Utbedring ferdig. Det har fremkommet gjennom FAU på Fagerholt Skole at Kristiansand Kommune ikke vil male strek i vegen for å skille
syklende og gående. Dette fordi kommunen ønsker å gjøre et skikkelig arbeid hvis det først skal gjøres noe. Fagerholt Skole kjører denne
saken videre.
I tillegg ber styret alle ta bilde av eventuelle steinras i utbedret område og sende til oss.
Ingen ny info. Tas opp igjen til sommeren dersom nødvendig.
Mangler endelig bekreftelse fra Kristiansand Kommue på at området er overtatt. Men vi har mottatt protokoll og papirer på ferdigbefaring,
og det tyder på at overtakelse har funnet sted. Det ser ut som de fleste av Eidet Vels innsigelser har blitt tatt hensyn til.
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Frode
Harald

Eidet Vel har mottatt signert driftsavtale på lekeplasser fra Kristiansand Kommune. Det vil si at Eidet Vel har tatt over vedlikehold av
lekeplasser. Dette gjelder fire lekeplasser: To inni Eidshaven, en på sørsiden av Eidet Barnehage og en på nordsiden. Fotballbanen og
tilhørende lekeplass er definert som kvartalslekeplass og omfattes derfor ikke.
Eidet Vel har ansvar for vedlikehold og internkontroll. Internkontroll skal gjøres fire ganger per år. Styremedlem Harald er satt som
ansvarlig person for sikkerhet og vedlikehold lekeplasser. Norsk Velforbund avholder kurs ift. lekeplasser og Harald ønsker å delta på
dette.
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Overføring Eidet AS ->
Kristiansand Kommune

Driftsavtale med kommunen innbefatter forsikring for bruk av lekeplass.
Arbeid påbegynt. Skal forhåpentligvis være ferdig innen mai 2014.
Badeplass 1, 2 og kanskje 3 innerst i bukta forsvinner. Til gjengjeld vil badeplass 4 og 5 opparbeides med sand slik at badestrender skal
være brukbare.

Øistein

Småbåthavn
Info
Ødelagte gjerder brøyting
lekeplassen 2012
Sak avsluttet. Vil bli vurdert på nytt våren 2014.
Øistein
Eidet Vel har fått beskjed fra Avfall Sør om at området rundt søppelcontainere skal måkes. Styret ser det ikke som sitt ansvar å organisere
dette, men anmoder alle om å være med og ta ansvar.
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Måking rundt
søppelcontainere og
gasstank

13

Plan for brøyting på Eiet
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Busskur
Trafikk 30-sone
Kontigent

I tillegg skal det også måkes slik at tilgang til gasstank er mulig. I denne sammenheng kom det også opp at det skal utarbeides en
beredskapsplan ift. gasstank på Eidet. Det er i styrets og alle beboeres interesse at forskrifter fra DSB overholdes. Styret ber derfor
samtlige sameier som er tilkoblet gassanlegget sette i gang med dette arbeidet så fort som mulig. Styret vil følge opp at dette arbeidet blir
gjort.
Styret i Eidet Vel vil ikke direkte involvere seg i brøyting og snømåking på Eidet. Men styret vil varsle Kristiansand Kommune dersom det
blir for store ansamlinger av snø hvis dette kan påvirke trafikksikkerhet eller framkommelighet for utrykningskjøretøyer.
Kommet inn forslag fra to personer. Tidligere behandlet av styret. Kommunen ikke særlig velvillig i 2011. Buss-skur skal monteres 2014.
Sak avsluttes.
Forslag: Sette opp skilt 1. gear. Ikke vedtatt da skiltet mest sannsynlig vil bli fjernet av Kristiansand Kommune.
Forslag om at innbetaling reduseres til en gang per år. Forslag må vedtas på årsmøtet. Vil bli satt frem på årsmøtet.

Frode
Info
Info
Info
Info

