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GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•
•

Referent: Susan Burkeland
Møteleder: Susan Burkeland

SAKER

Dagsorden naboutvalgsmøte
• Dugnad
• Allmøte
• Flaggstang
• Innkjøp
• FB side ‘
• Trær
Dugnad
Dugnad i år er satt til 12 april med full vinter.
Nu har tatt kontakt med Roger om en utsettelse til slutten av
april eller begynnelsen av mai
Ingen grilling i år grunnet korona, men innkjøp av is og noe
mere utstyr til boden.
Stordalen bak 14 rekka, hvem har ansvaret ABØ eller
idrettslaget? sjekker med Laila.
Allmøte
Pga pandemien har vi valgt å utsette allmøte.
Vi hadde et håp om et utendørs allmøte, men været og kulden gjorde
sånn at vi ikke fikk det til.
1

Info

Sak nr. Tekst

Alle fortsetter i sine roller, Pernille Tuva har flytte så Susan tar over
som sekretær inntil videre.
Vi i naboutvalget har valgt å ta alle møter Digitalt.

Flaggstang
kuppel og flagglina må byttes.
Flaggstangen vår er ca. 16 m og flagget er ca. 3,5 m og det blir for
tungt.
Nu går til innkjøp av ny kuppel og flaggline.
Vi trenger fremdeles en flaggansvarlig
FB siden vår,
NU skal bli flinkere å opptattere beboer igjennom FB siden vår.

Trær og busker i selbudalen.
Ønske om å tynne de ut litt, mye søppel som samles i buskene.
Tre på øvre p plass ønskes fjernet.
Trondheim, 07.04-21
for Naboutvalget D - feltet
______________
Susan Burkeland

Frist/Ansvar

