Styremøte Eidet Vel 7. januar 2015
Følg oss på Facebook og eidetvel.no

Til stede:
Medlem: Yvonne Kjellevand
Medlem: Espen Hægeland
Nestleder: Øystein Nordhagen
Leder: Frode Stakkeland
Ikke til stede:
Medlem: Harald Stølevik
Sak Tema

Beskrivelse
2 nye styremedlemmer skal velges på neste generalforsamling.

Aksjon
Styret

1

Organisasjon

Styret kommer til å spørre potensielle nye styremedlemmer direkte. Vi er da avhengige av at de
som spørres sier ja for å sikre videre drift av Eidet Vel.

2

Økonomi

Gjennomgang kontoutskrift fra 2014. Utsatt til neste styremøte.
Oversikt over manglende innbetalinger. Vurdering av eventuell purring / innkasso.

3

Økonomi

4

Neste møte

5

Signaturrett

6

Tilgang bankkonto

7

Nettside

8

Vedtekter

9

Lekeplass Fr10

10 Bom

langs
11 Område
sjøen
12 Lekeplasser
13 Sikkerhet gass

Yvonne

Følgende problemstillinger ble gjennomgått og krever videre oppfølging:
-Dersom en organisasjon skal sende ut innkasso, må det gjøres riktig ihht. lover / forskrifter.
-Kan innkasso sendes til boligenheter eller må det sendes til personer.
-Dersom innkasso må sendes til personer, kreves det en oppdatert beboerliste på Eidet. Eidet Vel Yvonne
vil uansett starte arbeidet med oppdatering av eksisterende, samt lage et system for videre
oppdatering.
-Er det mulig å hente ut oppdatert beboerliste fra offentlige instanser.
-Vil arbeidet med innkasso være for krevende for en velforening slik at jobben bør settes ut. Et
slikt forslag må muligens behandles på generalforsamling.
Satt til tirsdag 17. februar 20:00
Yvonne
Forslag til regnskap 2014 og budsjett 2015 må være ferdig i forkant av møtet. Budsjett og
/ Frode
regnskap skal lages med en profesjonell mal.
Vedtak: Signaturrett for styret skal "utføres av styret i fellesskap". Skal også stå i nye vedtekter.
Vedtak: Kasserer og styreleder skal ha tilgang til bankkonto.

Frode
Yvonne
/ Frode

Frode
Nødvendig funksjon er på plass. Det visuelle skal forbedres.
Foreløpig forslag til nye vedtekter gjennomgått. Varsel om vedtektsendring publiseres på
innkalling til generalforsamling. Forslag til nye vedtekter publiseres i riktig tid på www.eidetvel.no i Frode
forhold til generalforsamling.
Kristiansand Kommune har innkalt Eidet AS til befaring for ferdigstillelse av lekeplass uavhengig Espen
av ferdigstillelse bygg. Saken følges videre.
Bom ble ødelagt i storm og står åpen. Kristiansand Kommune har ikke bestemt seg for hvordan
saken skal håndteres videre.
Espen
Justneshalvøya Vel skal kontaktes: Håper de kan anmode sine medlemmer om ikke å bruke
veien. Saken følges videre.
Kristiansand Kommune v/ Trond Johannesen har fått klarsignal av Kristiansand Kommune til å
utarbeide et utkast til ferdigstillelse av området. Eidet Vel skal få kopi av utkastet. Saken følges
Yvonne
videre.
Internkontrol gjennomføres nå av Harald Stølevik fire ganger årlig.
B11 har tatt aksjon: Har bedt om anbud vedlikehold på gassanlegg. Beredskapsplan mangler
fortsatt. Vinner av anbud kunne eventuelt også gjort denne jobben. Hva er status?

Harald
Øystein

Ingen endring.
14 Vinterfest

Vinterfest / juletrebrenning ble gjennomført søndag 11. januar. Bra oppmøte.

Info

Generalforsamling satt til torsdag 19. mars 19:30 i Eidet Barnehage.
Generalforsamling
Frist innmelding av saker til generalforsamling: 26. februar
Frist publisering forslag til vedtektsendringer: 5. februar
Det er ikke ønskelig at veien utenfor barnehagen brukes som parkeringsplass, spesielt vinterstid.
16 Parkering barnehag Eidet Vel sender en anmodning til Eidet Barnehage om å be foreldre bruke oppmerkede
parkeringsplasser.
15

Frode

