Møtereferat
side 1 av 3

Risvollan
Borettslag

Naboutvalget (NU) felt H2-20

Dato:

Møtetype:

Naboutvalgsmøte

Møtenr.:

Møtested:

Videomøte (Google Meet)

Ref.:

16.02.2022
7
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/faks

Mobil

DS Dag Hansen Skage

bumgrapes@gmail.com

97131715

T

X

x

SH Sarah Dahle Hermanstad

sarahdherm@gmail.com

47305121

T

X

x

IF

Ingrun Furuhaug

ingrun.furuhaug@ntnu.no

91897580

F

X

x

Medlem

BT

Bernt Thorsø

bjarneper@hotmail.com

99384727

T

X

x

Medlem

FH

Frode Husan

husantrykk@hotmail.com

93081685

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/T

X

x

Sak nr.

94781591

Tekst

Frist/Ansvar

GODKJENNING INNKALLING OG DAGSORDEN

•
•

Møteleder: Dag Hansen Skage
Referent: Sarah Dahle Hermanstad

Dagsorden:
1. Saker fra KU-møtet 15.02.2022
2. Allmøte 2022
3. Eventuelt

1

SAKER
Saker fra KU-møte 15.02.2022
KU oppfordrer NU til å arrangere flere lavterskel-arrangement i løpet av året.
Det blir foreslått å arrangere en utedag på aktivitetstunet, eller et slags OL for
barna nå i vinter.
NU legger ut info på Facebook om noen har lyst til å være med å arrangere en
slik dag, og om noen har ideer til leker.
NU stiller med pølser og kaffe, men vi kan også oppfordre andre til å ta med,
tilnærmet en slags kurvfest.
Dette vil bli vår første anledning til å gjøre noe sammen i nabolaget etter
corona-restriksjonene er fjernet. Oppfordre våre naboer til å komme seg ut å
møte folk igjen.
Foreslått dato er søndag 6. mars kl. 12.00.
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Allmøte 2022
Ny ekstraordinær generalforsamling er satt til mandag 14. mars.
1
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Styret og kontaktutvalget har møte 3. mars.
For at vi kan ta opp eventuelle relevante saker fra KU-møtet på allmøtet, og
for å rekke å holde allmøte før ny ekstraordinær generalforsamling, legger NU
allmøtet til uke 10.
Foreslått dato for allmøte er torsdag 10. mars.
På allmøtet skal vi presentere budsjett for kommende år og gå regnskapet for
forrige år godkjent.
Valg av NU-medlemmer.

Dag sender
forespørsel om
Risvold er ledig
Dag ordner
med budsjett og
regnskap

Dag legger ut melding på Facebook om at folk kan melde interesse for være
med i NU.
Vi bør være minst fem medlemmer i NU. Bernt og Frode ønsker å tre til side
om det skulle komme nye kandidater.

Aktivitetsplan:
Allmøte i mars, vinteraktivitetsdag, dugnad på våren, minigolfturnering i
sommer, sommerfest, containerservice på høsten, eventuell ny dugnad på
høsten, Halloween-arrangement for barna, julegrantenning.
-

Sommerfest sammen med H1-15 enten i midten av juni eller midten
av august
Minigolfturnering kan arrangeres etter dugnaden eller etter pinse,
f.eks. i juni. NU skaffer trofé til vinneren.

Andre interessante saker å ta opp på allmøtet:
-

Dag hører med
H1-15 om
sommerfesten
Ida følger opp
bygging av ny
minigolfkasse
NU tar en titt

Snakke om felleshagen på haugen. NU kan sponse ett eller to tre til
på hagen når
hagen. Det kan være aktuelt å leie en jordfreser.
NU ønsker å få ut litt diverse blomster og vekster på tunet, gjerne med snøen har
smeltet
hjelp fra andre beboere.
Følge opp garasjesaken fra generalforsamlingen og videre
beboerinvolvering
Ta opp utelagersaken

NU diskuterer gjennomføringen av ekstraordinær generalforsamling.
Ordstyrer trenger å ta litt mer kontroll, men samtidig ikke la seg påvirke for
mye av historikk med enkelte beboere.
Det bør legges til rette for å diskutere større saker på forhånd, gjennom f.eks.
åpne beboermøter og at styret er mer tilgjengelige for spørsmål og
kommentarer.
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Eventuelt
Den blå containeren ved H4 benyttes av beboere i H2 som har mistet
bodplass på grunn av prøveprosjekt med vanntanker. Dag har snakket med
beboerne som benytter seg av containeren og tilbydd dem å bruke NU-boden
ved H4. Det skaffes derfor tre nøkler til boden (beboer, NU og vaktmestre).
Dermed kan containeren fjernes.
NU behandler aktuelle naboklager.
NU vil gjerne ønske nye naboer velkommen til nabolaget med en blomst og
kort fra NU. Vi prøver oss derfor på en ny ordning med dette fra og med
01.01.2022.
Frode kjøper blomsterbukett til de nyinnflyttede i H14.

Bernt jobber
videre med
velkomstbrosjyren og
sender den til
NU
Frode kjøper
blomster til
nyinnflyttede i
H14
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NU får Info fra borettslaget om nyinnflyttede – Dag videresender info om dette
til NU
NU diskuterer videre bruk av blakli.no. Vi har betalt for siden ut året, så vi
avventer og ser om vi får bruk for den. Den kan eventuelt bli overflødig når
borettslagets hjemmesider blir forbedret, med muligheter for NU til å legge ut
info.
Trondheim, 16.02.2022
for Naboutvalget H2-20
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