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Styremøte Odderhei Velforening (OVF) 
 
Tid: 09.03.2016 Kl. 20.00-22.00 Sted:  Odderhei Platå 24 

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

Sæbø, Øystein Simonsen (ikke tilstede) 
  
Referent: Ronny Sæbø 

 
Saksnummer: 
 
1. Godkjenning av referat fra styremøte 25. november (lagt ut på hjemmesiden til 

OVF) 
 
Godkjent. 

 
2. Oppfølgingssaker 

 
• Søppelplukking. Behovet er vurdert og styret har konkludert. Det blir ikke noen 

søppelplukking utenom dugnaden i 1. halvår av 2016. 
 
• Støtte til Maurtua Barnehage (årsmøtevedtak). Betaling utført i 2015 i.h.h.t. 

årsmøtevedtak fra 2015. 
 
• Prosjektmidler flerbruksanlegg (årsmøtevedtak). Øystein jobber med å sette opp 

et forslag om å kjøpe inn 2 nye mål til flerbruksbanen + rens av banen. Øystein er 
i dialog med parkvesenet (lyskrav) og ingeniørvesenet (betaling strøm) om 
utskifting av eksisterende lysarmatur. 

 
• Kommune-bidrag (årsmøtevedtak). Øystein kontakter Rita Galteland i 2016 for å 

få råd fra henne om hva hun kan hjelpe til med i forhold til støtte fra kommunen 
for vedlikehold og videreutvikling av flerbruksanlegget og evt. andre 
aktivitetstilbud (se bla. forrige sak). 

 
• Avtalegiro med Christiania Innfordring. Styret er enige om å gå inn for ordningen 

med autogiro slik den ble orientert om i forrige årsmøte. Dette er en frivillig 
ordning. Tilbud om å inngå autogiro vil komme på neste faktura fra Christiania 
Innfordring. Nils Kristian følger dette opp med leverandøren. 

 
• Tilskuddsportalen i Kristiansand kommune. Målet er tilskudd til 

aktivitetsområde(er) for positiv aktivisering av barn og unge i området. Arbeidet 
med søknad pågår (Ronny), plan om å ha klar søknad til neste søknadsfrist. 

 
• Planlegge årsmøtet 2016. Dato for årsmøte er planlagt til 28. april. Nils K. og 

Ronny lager innkalling og agenda, og sørger for innkalling til alle medlemmene.  
 
• Neste styremøte. Det kalles inn til neste styremøte etter årsmøte og dugnad (Nils 

K). 
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3. Saker 

 
• Reguleringssaker. Odderhei Velforening har mottatt 2 brev fra kommunen 

angående 2 reguleringssaker: 1) Utvidelse av forretningsvirksomheten i 
tilknytning til butikken på Dvergsnes. 2) Utvidelse av gang og sykkelvei fra 
Maurtua barnehage til Dvergsnes skole. Styret tar dette til orientering. Se to 
vedlegg. 

 
• Lekeplasser. Styret følger opp sjekkliste for lekeplassene i velforeningens område. 

Det kalles inn til befaring før dugnaden for å sjekke lekeplasser som ikke allerede 
er sjekket. Sjekkliste fylles ut og det settes opp en liste for å rette evt. mangler. 
Ronny kaller inn til befaringen 1-2 uker før dugnaden. 

 
• GET fakturering av grunnpakkedelen. Drøfting av fakturering av grunnpakken for 

adresser som har flere husstander i folkeregisteret. Styret har avklart sammen 
med GET at grunnpakkedelen faktureres pr. husstand (altså det kan være mer 
enn 1 husstand pr. adresse). Nils Kristian følger dette opp med GET og med 
Christiania innfordring. 

 
• Orientering om penger overført fra GET (Rune). Pengebeløp koblet til 

starttidspunkt for fakturering er nå plassert i sparekonto. Dette er en avsetning 
for betaling i siste periode i avtalen med GET.  

 
• Innkommet sak fra beboer om medlemskap i Randesund Bydelsråd. Styret har 

vurdert Odderhei Velforenings vedtekter, og Randesund Bydelsråds vedtekter. 
Styret fant ikke at det var noe i vedtektene som er til hinder for innmelding. 
Styret setter opp et punkt til årsmøte om avstemming om medlemskap i 
Randesund Bydelsråd. 

 
• Dugnad: Planen er 11. mai. Info. ansvarlig Ronny. Praktisk ansvarlig Aris. Ronny 

lager innkalling til dugnad. Områdeansvarlige deler på distribusjon av innkallingen 
i postkassene. Lisbeth lager merkelapp (varsellapp) for containere (hageavfall 
eller restavfall), og gir til områdeansvarlige for merking av containerne. 
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4. Eventuelt 
 
• Spørsmål mottatt til velforeningen: Hvem har ansvar for kabel mellom hus og 

koblingsboks i gata? Spørsmål fra R Marthinussen på O Platå som har 
signalproblemer (ref. Nils K). Styret svarer, i.h.h.t. informasjonen på 
velforeningens nettsider, at dette ansvaret hviler på den enkelte beboer. 

• Det har kommet informasjon om at GET har en ny type dekoder med mer 
kapasitet og som koster noe mer. Nils Kristian sjekker om hver enkelt kan kjøpe 
ny type dekoder uavhengig av hverandre i gjeldende avtale. Informasjon blir lagt 
ut på Odderheivels hjemmesider. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronny Sæbø (el. Sign.)      Nils Kristian Aarsland (el. Sign.) 
Referent       Ordstyrer/styreleder 
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