Møte IX Naboutvalget E-feltet
Møtedato

Varighet

Sted

Neste møte

1.2.2022

19:00-20:30

Blakli

8. februar 2022 kl.19:00 – 20:00.

Til stede:

Verv:

Mads Arind Holmvik

Leder (& referent)

Ann-Torunn Andersen Austegard

Postansvarlig

Elisabeth Kildal

Økonomiansvarlig

Sak nr.

Beskrivelse

Konklusjon

01/2-22

Protokoll forrige møte

Tas på møtet 8.2.22, samt utarbeidelse av årsmelding.

02/2-22

Status saker møte VIII

1 – Framtidig bed- og blomsterkasser (med påmonterte hjul). NU har
utarbeidet forslag til plassering. Presenteres på Allmøtet.
2 – Allmøte for E-feltet blir 16. februar 2002 – innkalling distribueres
innen ettermiddag/ kveld 8. februar. Elisabeth tar ikke gjenvalg. Mads og
Ann-Torunn er ikke på valg. Ken Morten T. har takket ja til å stille som
kandidat. Presenteres på allmøtet. Dersom du som beboer har forslag til
andre kandidater ønsker vi at dette sendes til NU på e-post (adressen står
på borettslagets side) innen 7. februar.
3 – Gravearbeider 6F – drenering. Etter det NU erfarer er arbeidet
sluttført.

03/2-22

Info fra styret

Styremøtet (18.11.21):
1 – Et enstemmig styre vedtok at Roger Aalberg og Kari Morken blir
styrets representanter i komiteen for utarbeidelse av ny mål- og tiltaksplan
for perioden 2023-2026. Daglig leder fungerer som sekretær. I tillegg skal
det velges to representanter fra KU.
2 – Et enstemmig styre vedtok at det ikke er lov å bruke ordinære
motorvarmeuttak til lading av elbil/hybridbil eller at kabel med ladeboks
brukes til oppvarming av bil/ batteri.
3 – Møte mellom KU og styret 3. mars. Saker som ønskes tatt opp må
sendes styret innen 16.2.22. Send evt. innspill til NU på e-post.

04/2-22

Regnskap

Status årsregnskap - godkjent av borettslaget. Sendes som vedlegg med
innkallingen til allmøtet.

05/2-22

Framtidige aktiviteter

Skirenn i mars. Vårdugnaden. Sommerfest. VM i E-feltet Mesterskapet.
Nærmere info kommer.

06/2-22

Ekstraordinær

Utsatt til mandag 7. februar, kl. 18:00 Scandic Lerkendal. NU

generalforsamling

opprettholder 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.

07/2-22

Beboersaker

1 – Ønske om innkledning av garasjevegg for å forebygge snø inn på
bilrekkene ut mot Risvollvegen.
2 – Ønske/ forslag om å gjøre noe med konstruksjonen ved innkjøring til
fellesgarasjen for å forebygge innsig av vann.
3 – Ønske om gradering av leiesum garasjeleie for de som har værutsatt
garasjeplass (vinterstid med snø, sommerstid med vann).
Alle overnevnte innspill vil NU presentere for adm.

08/2-22

Neste møte 8.2

Oppfølging etter ekstraordinær generalforsamling, forberede allmøte og
evt. andre saker.

