Møtereferat
side 1 av 2

Risvollan
Borettslag

Naboutvalget (NU) felt H2-20

Dato:

Møtetype:
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Ref.:
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Sarah D.H.

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

Leder og
kasserer
Medlem og
sekretær
Medlem

Status

Sendes

Innkalt
neste møte

Fork Navn

E-post

Mobil

DS Dag Hansen Skage

dag.hansen.skage@gmail.com

97131715

T

X

x

SH Sarah Dahle Hermanstad

sarahdherm@gmail.com

47305121

T

X

x

IH

Ingerid Hellen

Ingerid.hellen@gmail.com

90748725

T

X

x

Medlem

BT

Bernt Thorsø

bjarneper@hotmail.com

99384727

T

X

x

Medlem

KS

Kim Sunde

kim.sunde@hotmail.com

94111166

T

X

x

Medlem

IH

Ida Sofie Myhr
idasofiemyhr@gmail.com
Distribusjon av referat: Kun pr. e-post til de som er oppgitt ovenfor

F

X

x

Sak nr.

94781591

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•

Møteleder Dag

Dagsorden:
1. Gjennomgang av NU-boder
2. Planlegging av dugnad
3. Eventuelt

1

SAKER
Gjennomgang av NU-boder
Gjennomgang av utstyr i de to NU-bodene ved H12 og H4.
Rask opptelling: 6 metallraker, 1 grev, 5 spader, 4 spisse spaser, 2
gatekoster, 2 støvkoster, 2 Fiskars koster, 4 søppelplukkere, 1 greinkutter
med forlenger, 4 trillebårer, 5 plastraker, 7 koster, 2 hageskyffel, diverse utstyr
til matservering, m.m.
Høytrykksspyleren hentes fra Frode når det ikke lenger er fare for frost.

2

Planlegging av dugnad
Kjøpe inn utstyr: tråd til gressklipper, gatekoster, plastraker, en hageskyffel,
gjennomsiktige sekker og arbeidshansker (Bernt fikser).
Kjøpe inn mat og drikke: ulike typer pølse, inkludert vegetar- og kyllingpølse,
pølsebrød, lompe, sennep og ketchup, brus, kaffe og godteri/snacks, grillkull
og briketter, papptallerkener.
Sørge for å legge ut oversikt over arbeidsfordeling (samme som i fjor).
Leie Utler for å skjære vekk de verste tuene i Blaklihagen.

1

Kjøpe inn
utstyr
Bernt skaffer
arbeidshansker
Kjøpe inn mat
og drikke
Spørre
borettslaget om
lov til å leie
Utler
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Andre oppgaver vi kan initiere ved dugnaden: Ordne toppen av haugen
(beskjære noe kratt og plassere ut en benk), male ferdig dukkehuset mellom
H4 og H6, fjerne gress og stelle litt rundt lekeplassen mellom H4 og H6, bygge
hylle i boden ved H4 (Bernt har materiale), sette inn en batteridrevet lampe i
samme bod, sette ut blomsterkassene.
Sarah og Dag
Vi bør få ut info om dugnaden før påskeferien.

3

ordner med info

Eventuelt
Lyset og pæren på bommen er knust. Kan potensielt være farlig hvis barn
kommer borti?
Finnes det en oversikt over frisbeegolf-banen?
Purre på minigolfkassen.
NU blir enige om å bytte kommunikasjonskanal fra WhatsApp til Slack
NU jobber videre med å finne bedre løsninger for kommunikasjon med tanke
på chat, mail og fildeling. Dette bør også tas opp med KU og borettslaget.

Trondheim, 01.04.2022
for Naboutvalget H2-20

Dag melder inn
til Elydia om
knust lampe

