Referat fra Styremøte 12/9 2018
Tid: 12/9 2018 kl. 2000
Sted: Hjemme hos Christian
Tilstede: Kurt R. Frantzen, Christian H. Rafn, Jan B. Penne
Dagsorden
1. Opplæring i mail og hjemmeside
Christian gikk gjennom hvordan man lager mail til medlemmene.
Leverandøren av tjenesten er Constant Contact www.constantcontact.com .
Christian gikk også gjennom hvordan man endrer tekst på hjemmesiden
www.hagabratenvel.org (Nytt passord ble opprettet.)de type saker som har
dukket opp i forhold til Velet de siste årene.
Christian ble utnevnt til referent
2. Samordning av garasjelagene
Det er en del initiativ på gang for å oppgradere strømkapasiteten i garasjene,
da flere og flere får elbil. Det krever kraftigere anlegg enn det som opprinnelig
var installert. Styre laget en mail (i Constant Contact) som ble sendt ut til alle
beboere i Hagabråten vel. I mailen oppfordres til at hvert garasjelag (en rekke
med garasjer som henger sammen) oppnevner en kontaktperson som
henvender seg til Jan, som koordinerer felles møte for å utveksle informasjon
og erfaringer, slik at man får best mulig løsninger i hvert garasjelag. Styret er i
denne sammenheng kun en tilrettelegger, og har ikke et operativt eller
økonomisk ansvar.
Ansvar: Jan
3. Avfallhåndtering/dugnad
Renovas håndtering av hentingen etter årets dugnad var på ingen måte
tilfredsstillende. Jan har flere ganger kontaktet Renova, men uten at de
kommer tilbake. Hensikten er å diskutere årets erfaringer og se frem til neste
år. Vi fortsetter å kontakte Renova.
Ansvar: Jan
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4. Viken Fiber
Viken fiber har avsluttet arbeidet i Hagabråten vel. Det innebærer at en del
beboere rundt Jan (TGV nr 85) ikke kom med i denne omgang. Jan følger opp vis
a vis Viken Fiber for å se om det er mulig å gjenåpne saken. Årsaken til at en del
beboere ikke kom med, var manglende flertall for å grave over en felles plen.
Ansvar: Jan
Nytt styremøte ikke avtalt
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