Møte II
Dato, tid og sted: 290421 – Blakli møterom, fra 18:00-19:30
Tema: Vårdugnaden, vedlikeholdsplan og framtidige møter.
Til stede:
-

Leder: Mads Arind Holmvik.

-

Kasserer: Elisabeth Kildal.

-

Postansvarlig: Ann-Torunn A. Andersen.

Sak 1 – Avklaring av hva NU kan servere i tråd med smittevernveilederen og hvem som
bidrar med hva.
Vedtak: Vedtak: Hver av NU-medlemmene kjøper inn ulike varer i god tid før selve
dugnaden, i tillegg til at praktiske oppgaver fordeles mellom medlemmene.
Sak 2 – Konkretisering av arbeidsområder og annen praktisk info til dugnaden.
Vedtak: Nedfelle punktene i et infoskriv som formidles i god tid før dugnaden. (NU-leder
utførte dette 300421.)
Sak 3 - Blomsterstøtte
Symbolsk økonomisk støtte til innkjøp av blomster i bed ut mot felles gate/vei.
Vedtak: Kartlegge antall bed, skaffe oversikt over vanlig praksis i E-feltet og andre felt, for
så å fatte en beslutning. Tas på møtet 31. mai.
Sak 4 – Sandkassen
Det forrige NU snakket om å bytte sand i sandkassen før installering av nytt kattenett. Her kan
vi trolig stille med mannskap dersom vi får en dato på når dette kan utføres.
Vedtak: Kontakte borettslaget muntlig eller via E-lydia. Følges opp på neste møte.
Sak 5 – Vedlikeholdsplan
Enkelte bygg og boder har maling preget av tidens tann. I den anledning, hvor ligger E-feltet i
løypa med tanke på en evt. vedlikeholdsplan? Er det rom for at den enkelte andelseier selv
anskaffer maling og utfører jobben forutsatt eget ønske om dette? Hvordan er det med evt.

kompensasjonsordninger i slike tilfeller? I tillegg etterspørres en vedlikeholdsplan for felles
postkassestativer da enkelte anfører et oppgraderingsbehov for disse.
Vedtak: Status sjekkes i relevante informasjonskanaler. Følges opp på neste møte.
Sak 6 – Sosial sammenkomst
I en tid med få treffpunkt kan det være aktuelt, forutsatt godt smittevern, å legge til rette for
en sosial sammenkomst i feltet også utenom dugnaden.
Vedtak: Utarbeides nærmere, legges trolig til juni før skoleferien med mulighet for ulike
uformelle aktiviteter, samt enkel servering. Følges opp på mai-møtet.
Sak 7 – Møteplan
NU legger opp til framtidige møter hver siste mandag i måneden, i praksis slik:
31. mai, 28. juni, 30 august, 27. september, 25. oktober, 29. november, og 27. desember.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med et tilleggsvedtak om å utvise fleksibilitet tilknyttet møtedag
og tidspunkt, samtidig som man er enige om at møtet gjennomføres innenfor siste uka i
aktuell måned.

