Møte VIII – 301121
Møtedato

Varighet

Sted

Neste møte

30. november 2021

18:00-19:00

Blakli

18. januar 2022 kl.18:00 – 19:00.

Til stede:

Verv:

Mads Arind Holmvik

Leder (& referent)

Elisabeth Kildal

Økonomiansvarlig

Ann-Torunn Andersen Austegard

Postansvarlig

Sak nr.

Beskrivelse

Konklusjon

01/11-21

Protokoll forrige møte

Enstemmig godkjent og signert.

02/11-21

Status sak møte VII.

Pakkeautomater
Styresak «info fra styret» (fra forrige møte) – pakkeautomater. Fra Efeltet ble resultatet av avstemningen at det alternativet nær Adm.bygget
fikk flest stemmer, og dette ble digitalt videreformidlet (e-post) til teknisk
sjef. Det ble også formidlet om vårt alternativ to, som fikk færrest
stemmer. NU avventer endelig svar fra styret/ borettslaget.

03/11-21

Info fra styret

Styremøtet var ifølge borettslagsoversikten 18.11.21, men protokoll fra
møtet er per 30.11.21 ennå ikke lagt ut. NU ser på dette etter på neste
møte.

04/11-21

Regnskap

Status årsregnskap (i henhold til fakturaer og bilag og leveres i tråd med
fristen over nyåret).

05/11-21

Framtidige aktiviteter

Planlegges i møte på nyåret, bl.a. allmøte og skirenn. Tidspunkt for
førstnevnte settes til tirsdag 15.februar 2022 fra kl. 18:30. Nærmere info
e. januarmøtet.

06/11-21

Ekstraordinær

Utsatt til 10. januar, kl. 18:00 Scandic Lerkendal. NU opprettholder

generalforsamling

oppfordringen om at flest mulig fra E-feltet møter. Viktige saker for oss
kan være; salg av tomt til Trondheim kommune – ny barnehage,
midlertidig anlagt oppstillingsplass langs Risvollvegen,
hundeluftegård i Risvollan Borettslag. For å avgi din stemme må du
møte opp. Innkalling vil bli sendt før jul.

07/11-21

Evt.

1 – Oppfølging av brakkerigg Risvollv. Opprydding er tilsynelatende
utført. NU avventer vedtak i ekstraordinær generalforsamling. jf.
beboerforslag om tilbakeføring til opprinnelig stand.

2- Julegrantenningen. Optimalt oppmøte. Stor stemning. Kvalitetskorpsmusikk. Bra bevertning. Til neste år vil NU vurdere å forhåndsavtale
med en forsanger, samt få en spilleliste med sangene – og dermed
tilrettelegge for attraktiv allsang.
3 – Framtidig bed- og blomsterkasser (med påmonterte hjul). NU har
utarbeidet forslag til plassering. Egen sak på allmøtet i februar.
4 – Avklaring av nye kandidater til NU. Elisabeth tar ikke gjenvalg. Tas
på januarmøtet.
5 – Gi en liten oppmerksomhet til bidragsytere (flagg- og bodansvarlig).
6 – SMS fra borettslaget om gravearbeid i 6F med der tilhørende kjøring
av gravemaskin og lastebiler fra uke 49. Dette er drenering som følge av
fuktskader. Det er foreløpig kun på denne adressen at det vil bli
gjennomført slikt tiltak, ingen andre steder i feltet eller i andre felt er
aktuelle. I tillegg er det slik NU er kjent med at man i utgangspunktet ikke
skal bruke kjellerne til opphold med tanke på hvordan de opprinnelig er
konstruert.
08/11-21

Neste møte

Oppfølging etter ekstraordinær generalforsamling, og evt. andre saker.

