Møtereferat NU E-feltet 300822
Møtedato

Varighet

Sted

Neste møte

30. august 2022
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Blakli

27. september 2022.
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Mads Arind Holmvik
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Ann-Torunn Andersen Austegard

Medlem

Ken Morten Thorsen

Økonomiansvarlig

Sak nr.

Beskrivelse

Konklusjon

01/08-22

NU-saker

1 Opparbeidelse av midlertidig p-plass (mot F-feltet): Flere av NU sine
innspill ble hensyntatt i forbindelse med styrevedtak om utforming av
området på og rundt midlertidig p-plass ved F-feltet. Styret har vedtatt
anleggelse av gressplen på midlertidig p-plass, oppsett av to stk
bord/benker og etablering av petanque-bane på 3x12 m.
2 Styret ønsker respons fra NU på saksframlegg LP 0437/510E av 110619
om sti mellom RV 8 & 10. Styret tilbyr utkjøring av pukk/ grus slik at NU
på dugnad kan utføre arbeid med utbedring av sti. Administrasjonen
avgjør høyde, dybde og nærmere stiplassering, stien vil ikke bli
vedlikeholdt av vaktmesterstaben. NU går for dette.
3 Administrasjonen ønsker respons innen 6. september på innspill (sendt
til NU E, F & D) om å plassere bordtennisbordet mellom den planlagte
petanque-banen og tilhengerplassen. Det blir støpt en plate som bordet
plasseres på. NU går for dette.
4 NU har behandlet en naboklage og kommer til å følge opp denne videre.
5 Høstdugnad. Dette blir lørdag 1. oktober 10-15. Vi legger opp til
kurvfest og grilling i etterkant av dugnadsarbeidet. Nærmere info kommer.
6 Oppfølgingssaker fram til neste møte:
A) NU henvender seg til administrasjonen med tanke på mulighet for
uttrekkbart tak/ markise over deler av uteplassen ved utstyrsboden, samt
nytt gulv og utvidelse av plattingen mot vest.

B) NU henvender seg til kommunen med tanke på såing av gress ved nr.2
ut mot veien.
C) I forbindelse med oppstart av arbeid ved midlertidig p-plass (mot Ffeltet) ønsker NU å høre med administrasjonen om mulighet for at man
samtidig med et slikt arbeid kan ta noe masse fra tilhengerplassen og flate
ut denne slik at en får et fall inn mot gressområdet snarere enn mot
garasjen. Dette vil kunne forebygge innsig av vann i garasjen. Og samtidig
anlegge nytt grusdekke/ evt. asfalt på tilhengerplassen.
D) Blomsterkasser. Arbeidet pågår.
02/08-22

Regnskap

I henhold jf. Budsjett.

03/08-22

Møteplan

Neste møter er – 27.9 – 25.10 – 29.11 –
10.1 – 16.2 (Allmøte).

