RYLANDSHØGDA
VELFORENING

Referat fra årsmøte
Dato: 26.03.2019
Kl: 20:00
Antall møtt: 8
Sak
1

Registrering
Ingrid Asdahl, Elin Bratshaug, Cecilie Kårbø, Ragnhild Gjuvsland, Steffen Fløysand
Berland, Tina Ådlandsvik Hjertås, Geir-Ove Dalland og Linda Meyer.

2

Valg av ordstyrer
Geir-Ove Dalland

3

Valg av referent
Linda Meyer

4

Godkjenning av innkalling
Godkjent uten anmerkning

5

Godkjenning av sakliste
Godkjent uten anmerkning

6

Årsmelding
Lest opp, ingen anmerkning. (Vedl.1)

7

Regnskap
Det kom i 2018 inn kontingent fra 14 husstander, 4900,Utgifter: kontingent til Vellenes Fellesorganisasjon på kr. 734,- og et gebyr på kr. 3,Det står Kr. 14057,56 på kontoen pr. 10.03.19. (Vedl.2)

8

Innkomne saker
- Det har i vinter vært mye hundebæsj langs veien rundt feltet. Det har blitt en bedring
etter at det ble varmere og mer regn ute, vi avventer å gjøre noe på dette punktet, men
styret ser på saken fremover. Oppfordrer alle hundeeiere til å plukke opp etter hunden,
spesielt når den gjør fra seg i eller nær veien hvor oftest andre hunder og små barn
trakker.
-Vi skal utbedre postkassestativ, men venter på priser. Hilde er på saken.
-Det er tidvis høy fart på kjøretøy i feltet, og vi er redd det kan oppstå farlige
situasjoner. Styret ser på mulige løsninger og vil jobbe inn mot kommunen i et nytt
forsøk på å få fartshumper i feltet. Det kommer også forslag om å få opp nytt «Barn
leker-skilt».enge opp nytt skilt?
- Reguleringsplan/Områdeplan Rylandshøgda
Områdeplanen presenteres og diskuteres på møtet. Denne planen skal på høring
nærmere sommeren, og styret ser det som viktig å komme med innspill til dette.

Saker som kom opp på møtet var bl.a. et ønske om å samarbeide med/stille krav til
utbyggere om at det må være mulighet for å lage det litt koselig rundt nye boliger,
gjerne en hageflekk fordelt på hver eier.
Styret har hittil i år også jobbet parallelt med FAU med å få ordninger for sikker
skolevei inn på planen.
Vi så også litt på ulike grenser og planlagte lekeplasser, og ble enig om å legge ut bilde
av planen på Facebooksiden og evt. Nettside, og be om innspill fra alle i feltet slik at
Velforeningen kan sende inn et samlet innspill til kommunen.
-Trafikksikringsplan. Vi jobber inn mot kommunen og veivesenet for å få gatelys langs
Fv 248 ut til Eikeland. Det er bekymring rundt at det er så mørkt langs veien utenfor
feltet, gangveien ut av feltet, veien ut mot Eikeland og i krysset ned mot Leirdalen. Her
er det tidvis mye trafikk, uoversiktelig, og det er mange barn som bruker veien. Muren
langs veien i svingen oppleves også utrygg. Velforeningen jobber parallelt med FAU i
denne saken, og en del beboere på Eikeland gjør det samme.
-Det er lenge siden lekeplassen ble mye brukt, men det har nå kommet flere nye i feltet
og mange mindre barn. Vi ønsker å «pusse opp» lekeplassen og se på muligheter for å
gjøre den til et fint fellesareal/møteplass. Styret jobber videre med dette ila 2019.
-Vi går mot Kommunesammenslåing og det er under et år til vi er Alver kommune.
Styret vil fremover jobbe for å se på mulighet for samarbeid med andre Velforeninger i
krinsen.
9

Valg
Geir-Ove Dalland
Linda Meyer
Steffen Berland
Tina Ådlandsvik Hjertås
Elin Bratshaug

Ikke på valg (1 år igjen)
Ikke på valg (1 år igjen)
2 år
2 år
2 år

Enstemmig vedtatt
10

Fastsette kontingent for 2019
350,-

11

Eventuelt

Rylandshøgda, 27.03.19,
Linda Meyer

1 år (ett år igjen i
2 år
Ikke på valg (ett å
2 år
2 år

Vedl.1

Årsmelding 2018
Rylandshøgda velforening

Styrets aktivitet:
Det ble sendt ut kontigenter.
Det er kommet nytt speil i ‘svingen’.
Og veien/asfalt er reparert etter vinterens brøyting.
Nytt gate/vei lys ved ‘bommen’ er kostbart å få på plass. Her har vi nå samarbeid med FAU (Foreldrerådets
arbeidsutvalg) ved Rossland skole, og jobber videre med løsning om veilys i Eikelandsvegen.

Dugnad:
Vi hadde to ettermiddager med dugnad.
Her kutta vi vekk mye busker og greiner, og plukka boss langs vei.
Det trengs vedlikehold av postkassestativ i starten av feltet, og diverse på lekeplassen.

Vil takke styret og dugnadsgjengen for samarbeidet og innsatsen i året som er gått.

Mvh
Leder i Rylandshøgda Velforening, Geir Ove Dalland.

Vedl.2

Regnskap 2018
Rylandshøgda velforening

Overført fra 2017

kr. 9882,56

Innbetalte kontigenter
14 x 350,-

kr. 4900,-

Kredittrenter 2018
Kredittrenter 2019

kr. 7,kr. 5,-

-

Betalt kontingent
Vellenes Fellesorganisasjon
Gebyr

kr. 734,kr. 3,-

Saldo pr. 10.03.2019

kr. 14 057,56

_______________________
Hilde Rafdal
Kasserer

________________________
Geir Ove Dalland
Formann

