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Beskrivelse
Leder: Frode Stakkeland
Nestleder: Øystein Nordhagen
Konstituering
Kasserer: Yvonne Kjellevann
Styremedlem: Harald Stølevik
Styremedlem: Espen Hægeland
Referat generalforsamling Signert referat må legges ut på www.eidetvel.no
Frode Stakkeland ny ansvarlig for å drifte nettsiden.
IT
Hvem eier www.eidetvel.no?
Faktura må oppdateres med ny informasjon ift. innkasso.
Kontigent 2014
Faktura skal ihht. vedtekter sendes ut i løpet av mai.
Vedtekter
Siste revisjon av vedtekter må legges ut på hjemmeside. Frode undersøker om det er mulig å få tak i word-fil.
Vedtekter må gjennomgås grundig og eventuelle forslag til endringer må legges frem i god tid før neste generalforsamling.
Vedtekter
Saken utsettes til vinter 2015.
Dagens situasjon er uholdbar i forhold til HMS og barns lek, og i forhold til at Eidet har mistet en sentral lekeplass. Eidet Vel vil snarest gå i
dialog med Eidet AS og få svar på følgende:
Lekeplass FR10
-Det må tegnes ny lekeplass. Når vil Eidet AS gjøre dette?
-Hva er årsaken til at lekeplass ikke kan ferdigstilles selv om ikke nybygget er ferdig?
Bom
Ny kontaktansvarlig er Espen Hægeland
Årets dugnad avholdes tirsdag 3. juni 2014 klokken 17:00
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Ihht. referat generalforsamling 2014 skal følgende utføres:
-Skifte sand sandkasse lekeplass FR2
-Luke, legge duk og bark på Fr3.
-Grus / single på Fr4.
-Nett over sandkasser.
-I tillegg kommer rydding, feiing, luking og ny bark i bedd rundt lekeplasser.
-Rydde søppel ved Trollstien - dette er allerede utført av beboere på Eidet. Well done!
Sand Fr2:
Styret har vedtatt at sand som ligger i sandkassen flyttes til Fr4. Volum sand som skal flyttes anslås til rundt 1,9m3 og dette gjøres ved
hjelp av bil med tilhenger på dugnadsdagen. Leveranse av ny sand direkte i sandkassen, anslått til rundt 2,5m3, skjer i etterkant av
dugnad.
9

Dugnad 2014

Luke, duk og bark Fr3:
Beddet må lukes i forkant av dugnad. På selve dugnad legges duk og ny bark. Nødvendig volum bark anslås til å være 3.75m3, basert på
et areal på 75m2 og tykkelse bark 5cm. Det forutsettes at leverandør av bark har muligheten til å fordele lasset mellom Fr2, Fr3 og Fr10.
Espen sjekker i forkant hvor mye en privat aktør skal ha for å gjøre denne jobben for oss. Dersom prisen er gunstig, vil styret vurdere å
overlate jobben til dem.
Grus / single Fr4:
Areal over gasstank må klipppes før dugnad. På selve dugnad legger vi duk og sand. Nødvendig behov for sand anslås til å være 4m3,
basert på et areal på 80m2 og tykkelse sand 5cm. Det vil si at vi trenger litt i overkant av 2m3 i tillegg til det vi får fra sandkassen på Fr2.
Vi trenger 1.6m3 single basert på et areal på 80m2 og 2cm tykt lag.
Nett over sandkasser:
Kjøpes inn i forkant av dugnad og monteres på selve dugnad.
Rydding, luking og ny bark i bedd rundt lekeplasser.
Utføres på selve dugnad.

Innkjøpsliste dugnad 2014
Fr2

2.5m3 sand
Nett til sandkasse

Info

Fr3
Fr4

100m2 duk til bark
3.75m3 bark
80m2 duk til sand
2m3 sand
1.6m3 single

