Styremøte Eidet Vel 17. februar 2015
Følg oss på Facebook og eidetvel.no

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

Beskrivelse
Generalforsamling satt til torsdag 19. mars 19:30 i Eidet Barnehage.

Aksjon

Det er veldig viktig at så mange som mulig stiller på generalforsamling!
1

Generalforsamling

Frode
Frist innkallelse til generalforsamling samt innmelding av saker til generalforsamling
er 26. februar. Saksliste, styrets beretning, regnskap og budsjett for 2015 publiseres
på www.eidetvel.no samtidig med utsendelse av innkalling til generalforsamling.
2 nye styremedlemmer skal velges på neste generalforsamling.

2

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.

3

Økonomi

Yvonne

4

Økonomi /
fakturering /
innkasso

Kontoutskrift fra 2014 ble gjennomgått.
-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. Oppdatering
17.02.2015: Innkasso må sendes til personer. Det vil si at dagens system hvor
faktura uten navn legges i postkasse, må endres slik at faktura adresseres til person
ihht. beboerliste.
-Dersom innkasso må sendes til personer, kreves det en oppdatert beboerliste på
Eidet. Eidet Vel 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. Oppdatering
17.02.2015: Det er mulig at Kristiansand Kommune v/Kontor for kommunale avgifter
kan gi oss en liste.
-Vil arbeidet med innkasso være for krevende for en velforening slik at jobben bør
settes ut. Et slikt forslag må muligens behandles på generalforsamling. Oppdatering
17.02.2015: Kostnadene ved innkasso veltes over på betaler. Eidet Vel må uansett
søke profesjonell hjelp til innkasso.

5

Økonomi

Øystein

6

Vedtekter

7

Lekeplass Fr10

Utarbeidelse av regnskap for 2014 og budsjett for 2015.
Kommentar fra Facebook på forslag til vedteker ble behandlet. Nytt forslag til
vedtekter blir publisert på Facebook og www.eidetvel.no
Kristiansand Kommune har innkalt Eidet AS til befaring for ferdigstillelse av
lekeplass uavhengig av ferdigstillelse bygg. Saken følges videre.
Bom ble ødelagt i storm og står åpen. Kristiansand Kommune har bestemt at ny
bom skal monteres etter påske.

8

Bom

Espen

9

Område langs
sjøen

Eidet Vel har på nytt kontaktet politiet for kontroll, men det viste seg å være
vanskelig å få dem til å komme da politiet hadde en rekke tilsvarende forespørsler
som skulle prioriteres.
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 videre.

10 Sikkerhet gass

Beredskapsplan mottatt. Skal publiseres på www.eidetvel.no

Det er ikke ønskelig at veien utenfor barnehagen brukes som parkeringsplass,
11 Parkering barnehag spesielt vinterstid. Eidet Vel sender en anmodning til Eidet Barnehage om å be
foreldre bruke oppmerkede parkeringsplasser.
Styrets
beretning
/
12 saksliste
Utarbeidelse av styrets beretning og saksliste til generalforsamling

Styret

Yvonne

Frode
Espen

Yvonne
Øystein / Frode
Frode
Frode

Ny henvendelse fra beboer. Eidet Vel har behandlet denne saken og forklart
problematikken (plassering av bom, hytterenovasjon og parkering) til Kristiansand
Kommune ved en rekke anledninger. Dette ble også påpekt ifbm overføring av
området fra Eidet AS til Kristiansand Kommune i 2013. Kristiansand Kommune
Parkering nedenfor godkjente og overtok området slik det var dengang (2013) og dersom saken skal tas
13 Eidshaven 34
opp på nytt, bør vi derfor tilføre saken nye momenter.
Eidet Vel er kjent med at Eidshaven 34 har sendt en skriftlig henvendelse til
Kristiansand Kommune i forhold til disse spørsmålene, og vil avvente svar på denne
før saken eventuelt tas opp igjen.

Info

