
Steinset Økteren Vel

Møtereferat

Emne: Styremøte Referanse: 2011-05-18 ref11 #04

Møtedato: 18.05.2011 Leder: Øystein Sørbø

Klokkeslett: 2000-2200 Referent: Ellen Hannevold-Totton

Sted: Drammen Travbane Utgivelsesdato: 12.06.2011

Deltakere: Øystein Sørbø (leder) Distribusjon: Alle deltakere + Rolf Eriksen
Ellen Hannevold-Totton (sekretær) (kasserer)

Hans R. Bakken (leder løypekomité)

Gunnar Kirkevollen (leder veikomité)

Jan-Aksel Svea (vara)

o. Generelt ØS
· ØS ønsket velkommen til styremøtet

1. Kommentarer til agenda Styret
. Ingen

2. Gjennomgang av referat fra siste styremøte
· Referat 11#02 ble gjennomgått, godkjent og signert Styret

3. Innbetalinger
· Innbetaling av brøyteavgift: Det er nå ingen utestående

innbetalinger
· Medlemskontingent: Det sender ut purring til de som ikke ØS

har betalt.

4. Påskeskirenn
· Det har ikke kommet noen negative kommentarer etter at EHT/Styret

påskeskirennet ble kansellert pga mangel på snø. Vi ser på
muligheten for et arrangement knyttet til kjentmannsturen i
september

5. Dugnad
· Det er ikke ønskelig å holde for mange dugnader pr. EHT

sesongen. Det vil bli oppfordret til at hytteeiere rydder kvist i
området rundt sin egen hytte etter vinterens tømmerhogst

· Sti-og vei-dugnader vil bli informert om i form av mailog HRB/EHT
internett

6. Oppdatering fra løypekomiteen
· HRB orienterte fra løypekomiteen
· Dugnader for rydding av stier er fastsatt til lørdagene 18.

juni og 2. juli.
· Løypekomiteen vil organisere oppsett av skilt knyttet til

skiløyper
· Sommerskil er det ikke skissert et opplegg for enda. Dette

vii det bli sett på i løpet av året for oppsett neste sommer.
· Revisjon av kommunedelplan for stier og løyper i Nore og
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7.

Uvdal kommune er under revisjon. Frist for innspill var 1.
feb. Planen skal behandles i formannskapet 27. juni, og
deretter legges ut til offentlig ettersyn/høring.
Løypekomiteen var ikke kjent med fristen 1. feb, men er
kjent med at Borgegrend Løypelag har sendt inn forslag
(men ikke innhold i forslag) Når planen legges ut til høring
villøypekomiteen gjennomgå planen med sikte på at
løypetraseer og andre titak som er ønskelig fra SØV blir
ivaretatt.

· Styret diskuterte muligheten for å koble oss på Haglebu sitt
løypenett og hva dette vil innebøre, rent økonomisk og i
form av arbeid ifm. utbedring av løypetraseene.
Løypekomiteen utreder dette

. Broene:

· Rekkverk utbedres på broen ved den store
parkeringsplassen

Oppdatering fra veikomiteen
· GK orienterte fra veikomiteen
· Møteplass(er) i Trollstien er høy prioritet. Komiteen passer

på at massen som nå er tilgjengelig etter gravingen blir
brukt til dette formåL.

· Resten av Trollstien må gruses
· Komiteen skal fremlegge et forslag til vellets veinett. Dette

vil deretter bli behandlet i styret, så til slutt på
generalforsamlingen

· Sende ut informasjon om vedlikeholdsavgift til de berørte
· Brøytestikker tas inn av veikomiteen

ØS
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GK

8. Strømutbygging
· ØS tar kontakt med Nore Energi for status på videre

framdrift ØS

9. Eventuelt
· Høstdugnad foreslått til siste helg i september
· Arsmøtet vil bli berammet siste helg i oktober
· Hjemmesiden: Vi ser på muligheten til å hoste denne siden

eksternt med flere administratorer. EHT sjekker mulighet og
pris. Videre sjekkes muligheten til å "henge seg på
turiskontorets nettside. EHT sjekker også denne
muligheten

Info
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Neste styremøte vil holdes 24. august 2011, kl 1900.
Møtet kalles inn pr outlook
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Ha¡is R. Bakken
St remedlem
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I Styremedlem
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Ellen Hannevold-Totton
Sekretær !

Jan-Aksel Sveia

Vara
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