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Styremøte Odderhei Velforening (OVF) 
 
Tid: 25.11.2015 Kl. 20.00-21.30 Sted:  Maurtua Barnehage 

 
Tilstede: Lisbeth Winther Larsen, Nils Kristian Aarsland, Rune Skuggedal, Aris Hegg (frem til 20:45), 

Ronny Sæbø, Øystein Simonsen (fra 20:45) 
  
Referent: Ronny Sæbø 

 
Saksnummer: 
 
1. Godkjenning av referat fra styremøte 26. august (lagt ut på hjemmesiden til OVF) 

 
Godkjent. 

 
2. Oppfølgingssaker 

 
• Søppelplukking 
Behovet er vurdert og styret har konkludert med at det ikke var behov i høst. 
Søppelplukking blir vurdert på ny, tidlig vår 2016. 
 
• Kabelanlegg 
Nils Kristian har sjekket GET avtalen, og besvart innkomne henvendelser. 
 
• Støtte til Maurtua Barnehage (årsmøtevedtak) 
Rune følger opp med Kjetil Hauge i Maurtua Barnehage slik at støtten (5000,-) blir 
betalt før neste styremøte. 
 
• Prosjektmidler flerbruksanlegg (årsmøtevedtak) 
Øystein setter opp et forslag om å kjøpe inn 2 nye mål til flerbruksbanen + rens av 
banen, før neste styremøte, slik at det kan legges frem for årsmøte. 
Øystein er i dialog med parkvesenet (lyskrav) og ingeniørvesenet (betaling strøm) om 
utskifting av eksisterende lyspunkt. 
 
• Kommune-bidrag (årsmøtevedtak) 
Øystein kontakter Rita Galteland på nyåret for å få råd fra henne om hva hun kan 
hjelpe til med i forhold til flerbruksanlegget (se sak over). 
 
• Befaring Byutviklingsstyre i krysset Sømsveien – Dvergsnesveien 08.10.2015 
Lisbeth deltok for Odderhei velforening. Lisbeth orienterte byutviklingsstyret (BUS) 
og fremmøtte om OVF sitt fokus på trafikksikkerhet og behov for støyskjerming 
basert på støymålinger. Det er allerede flere hus som befinner seg i rød sone 
støymessig langs Dvergsnesveien. Tilbakemeldingen er at budskapet er mottatt i 
kommunens hovedutvalg for byutvikling (BUS). 
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3. Saker 
 
• Avtalegiro med Christiania Innfordring 
Det er prisforskjell mellom dagens faktureringsordning og en autogiro-ordning. Det 
første utkastet til ny ordning har uklarheter. Nils Kristian sjekker om det er mulig å få 
til en oversiktlig ordning med autogiro. 

 
• Delta i Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Kristiansand kommune 
Ronny lager en søknad til denne portalen på vegne av OVF. Målet er tilskudd til 
aktivitetsområde(er) for positiv aktivisering av barn og unge i området. Motivasjon: 
Barn og unge som bruker tiden til positive aktiviteter. 

 
• Planlegge årsmøtet 2016 
Nils Kristian lager plan for årsmøte 8. mars 2016 til neste styremøte. Dato vedtas 
endelig i neste styremøte. 

 
• Neste styremøte 
8. februar 2016 
Plan for dugnad gås gjennom i neste styremøte. 

 
• Eventuelt 
 

o Det har kommet ønsker om at velforeningen publiserer oppfordring om 
bidrag fra foreningens medlemmer for å dempe uønsket adferd i området. 
Styret har vedtatt at OVF sin nettside kan publisere en slik oppfordring i.f.t 
hendelser med knusing av glassflasker, mopedbruk og søppel. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ronny Sæbø       Nils Kristian Aarsland 
Referent       Ordstyrer/styreleder 
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