Møtereferat NU møte

Risvollan Borettslag

MØTE (NU) D-feltet

Møtenr:

nr. 5, 2022

Møtested:

Hos Mona Wisth

Dato:

12.9.2022

Neste møte:
Ref.:

Jeanette

Status: T = Tilstede / F = Forfall / K = Kopi til info / MI = Møtte ikke
Funksjon

Navn

E-post

Mobil

Status

Lene Glørstad Skjærbusdal

nu.d@risvollan.no

92222506

T

Nestleder

Inger Selven Watts

ingerselven@hotmail.com

41631604

T

Sekretær

Jeanette Dahlen

Jeanette.dahlen@gmail.com

45437904

T

Post Ansvarlig

Mona Wisth

Mona.wisth@outlook.com

97981793

T

Medlem

Sissel Haugrønning

S.Haugrønning@hotmail.com

98827515

F

Leder
(Kasserer)

Distribusjon av referat: Først pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor, og når det er godkjent av gruppa sendes det til
administrasjonen samt facebooksiden for D-feltet.
SAKER

1.

Gjennomgang av forrige referat fra juni 2022 - og gjennomgang av status i åpne saker:
Kommunikasjon
● Henvendelse til NU ved leder skal videresendes til nestleder for fraværsikring. Øvrige
medlemmer i NU orienteres om henvendelser og status under møtene ut fra need to
know prinsippet.
Skjøtselsplan
● Leder for NU utvalget for D-feltet vil etterspørre progresjon i dette planarbeidet ved neste
KU møte. KU er faste KontaktUtvalgs møter mellom driftsansvarlig, styret i borettslaget og
lederne i de enkelte naboutvalgene. Slike møter gjennomføres et par ganger i året, og
neste møte skal avholdes nå den 13. september 2022.
Loppemarked
● NU planlegger nytt loppemarked den 25. september 2022. Dette blir da en mulighet til å
selge eller gi vekk eiendeler før containerne kommer uka etterpå. Vi sender ut
invitasjoner pr. postkasser samt FB. Invitasjonene skal gi informasjon om både
loppemarkedet, påminnelse om containerservice samt opplyse om facebooksiden vår
“Asbjørn Øverås Veg”. Det blir enkel servering på arrangementet og vi må ta
værforbehold.
Julegran plassering
● NU sender forespørsel til borettslaget fordi NU kan ikke ta slike avgjørelser på vegne av
borettslaget.
Velkomst til nyinnflyttede
● 8 personer har flyttet inn i borettslaget fra mars til august 2022. NU kjøper inn en blomst
og leverer dem en velkomst hilsen med blomsten.

2.

Innmeldte saker fra leder:
Leder har mottatt en henvendelse siden sist møte. Det kom et spørsmål om innspill til
skjøtselsplan, men NU allerede har sendt sine innspill til grøntområdene inn til borettslaget.

3.

Vedlikeholdsplan
Leder vil forsøke å få tilgang/ oversikt over borettslagets vedlikeholdsplan da flere beboere ønsker
en oversikt over fremtidig vedlikehold.

Trondheim, 12.09.22
for Naboutvalget NU - D - feltet
______________
Jeanette Dahlen

