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Styremøte Odderhei Velforening (OVF) 
 
Tid: 26.8.2015 Kl. 20.00-22.00 Sted:  Maurtua Barnehage 

 
Tilstede: Lisbeth Winther, Nils Kristian Aarsland, Rune Skuggedal, Aris Hegg, Ronny Sæbø, Øystein 

Simonsen 
  
Referent: Ronny Sæbø 

 
Saksnummer: 
 
1. Siden sist 

 
Ny benk er kjøpt inn og montert og plassert på sone 3 sonelekeplass (Rune og Ronny) 
juli 2015. I.h.h.t. årsmøtevedtak. 

 
2. Rollefordeling/styresammensetning 

 
Styre har i dette møtet konstituert seg som følger: 
 
Styreleder/møteleder  Nils Kristian  
GET kabel-TV kontakt   Nils Kristian 
Kontaktperson for bydelsforhold Lisbeth 
Kasserer    Rune 
Referent, nettansvarlig  Ronny 
Dugnadsleder    Aris 
Kommunekontakt flerbruksanlegg Øystein 
Vara     Vegard Stensland 

 
3. Saker 

 
Søppelplukking  
Styret ønsker å betale en skoleklasse for søppelplukking, i tillegg til dugnad, 1 gang i 
året, på høsten.  Nils Kristian tar kontakt med en nærskole og sjekker om de ønsker å 
plukke søppel i høst. Enighet om 3000,- som kompensasjon. Velforeningen (Aris) 
bidrar med ca 2 ruller med søppelsekker og hansker (etter hvor mange som skal 
plukke). 
 
Kabelanlegg 
Nils Kristian vurderer GET avtalen i.f.t. de henvendelsen som har kommet om 
problemer med GETs leveranser, og svarer innkomne henvendelser. 
 
Styremiddag 
Det planlegges en enkel styremiddag neste år, før neste sommer, siden vi ikke fikk 
gjort det i år. Da inviteres forrige styreleder. 
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Randesund Bydelsråd  
Bydelsrådet jobber med flere saker for nærområdet vårt, bl.a. kommunale 
parkeringsbestemmelser. Lisbeth har dialog og bidrar med OVF sine synspunkter. 
 
Støtte til Maurtua Barnehage (årsmøtevedtak) 
Rune sjekker med Kjetil slik at betalingen blir utført før neste styremøte. 
 
Prosjektmidler flerbruksanlegg (årsmøtevedtak) 
Øystein setter opp et forslag om å kjøpe inn 2 nye mål til flerbruksbanen + evt 
optimalisering av dagens lyssetting + rens av banen, slik at forslaget kan legges frem 
for vedtak i neste årsmøte. 
 
Kommune-bidrag (årsmøtevedtak) 
Øystein kontakter Rita Galteland for å få råd fra henne om hva hun kan hjelpe til med 
i forhold til flerbruksanlegget (se sak over). 
 
Nettsiden 
Ronny følger opp nettsiden, og legger ut referatet der. 
 
Styrearkiv 
Nils Kristian tar kontakt med Frode Gundersen for å overta styrearkivet. 
 
Møterom 
Rune sjekker med Kjetil slik at lån av møterom blir kompensert i.h.h.t. takst brukt i 
tidligere år. 
Lisbeth håndterer lån av møterommet. 
 
Neste møte 
Nils Kristian kaller inn til styremøte når det er nok nye saker. 
 
Målet er at neste årsmøte avholdes tidlig i 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ronny Sæbø       Nils Kristian Aarsland 
Referent       Ordstyrer/styreleder 
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