REFERAT FRA STYREMØTE 9-2008
Tid: mandag 15.12.2008, kl. 18.30
Sted: Kontoret, Haralds gt. 2B
Tilstede:
Forfall:

Ola Akre, Stig Svendsen, Åsmund Stokland, Einar Aase, Anlaug Sandford, Ellen
Bø, og Dag R. Aasgård
Sølvi Frydenlund

Sak 1

Referat
Sekretæren leste referat fra styremøtet, 10.11.08. Det var en oppdatering:
Sak 9 Eventuelt
Stig har hatt kontakt med Åge i NCC vedr. prøvemedlemsskap. På Askjems var alt i orden,
men Caravansenteret E-18 hadde ikke meldt inn noen. Stig har nylig vært i kontakt med
daglig leder der, og han vil gjerne være med på ordningen.

Sak 2

Innkomne skriv og brev
Medlemsstatistikk pr.01.12.08: 706 medlemmer (-3 i forhold til forrige måned)
Lardal Kommune, meddelelse om vedtak, reguleringsplan ved Svarstad Skisenter (vi
sendte inn merknad)
Valgkomitêens innstilling, alle plasser er besatt
Borettslagets styre, felleskostnadene øker med ca. 100 kr pr. mnd.

Sak 3

Årsfesten/julebordet - evaluering
72 deltakere kosa seg med god mat – mye skryt . Det ble opplyst hvor mange enheter en
porsjon besto av, og det var helt greit. Siden det var bestilt og levert rikelig, kunne de som
ønsket forsyne seg på nytt, og enda ble det rester
.
Vi tar en gjennomgang av styrets beretning
Styrets medlemmer hadde lest beretningen. Noen skrivefeil ble korrigert

Sak 4

Sak 5

Kjøregodtgjørelse
Endring av km.-satsen og fradraget på kr 500 for årlige kjøreutgifter ble diskutert. Det var
enighet om å øke satsen til kr 2 pr. km fra 01.01.09. Den årlige egenandelen forblir på 500 kr.
Endringen av km.-satsen legges fram for årsmøtet

Sak 6

Vinterstenging av kontoret
Saken ble også diskutert på forrige styremøte.
Det legges fram sak til årsmøtet om åpent kontor første onsdag i måneden i oktober, november,
desember, januar og februar. Datoene for åpent kontor settes i Rulle og årskalenderen

Sak 7

Juletrefesten 29. desember – status
Opplegget er i gang, godis er innkjøpt, dvd-film m/videokanon er klart, barneleikene ordnes av
Else Marie

Sak 8

Annonser
Vi manglet to annonser til årskalenderen. Åsmund har ordna en, Enerhaugen Bygg. En
oppfordring til medlemsverving fyller den siste plassen. Kalenderen leveres trykkeriet før jul.

Sak 9

Medlemsmøte i januar
Stig skal vise bilder. Harald Arneberg kommer og snakker om ny fellestur til Winsen i påsken

Sak 10

Tur til Strømstad for styret
Turen blir fredag 20. mars, avgang kl. 1630 fra Sandefjord

Sak 11

Terminliste 2009 – vi tar en gjennomgang før trykking
Forslag til terminliste og styremøter ble gjennomgått. Et par av de foreslåtte datoene for
styremøter ble endret

Sak 12

Eventuelt

Ellens postnummer og Anlaugs telefonnummer i Rulle er feil. Ola noterte endringene, og Dag
sjekker opplysningene på hjemmesida
Sak 13

Tid og saker for neste møte
Neste møte er mandag 19. januar, kl. 18.30

Møtet slutt kl. 1940.

Dag R. Aasgård
Sekretær

