Referat fra styremøte 07.10.2014

Til stede: Sonja, Johnny, Lars, Heidi, Hilde,Eva(ref)
24/14
El-felåser- Det ble gitt investeringstilskudd til organisert beitebruk i 2003, kan ikke søkes på nytt før
etter 15 år (for faste installasjoner).
Vi kan søke om midler fra kommunalt landbruksfond – ”andre formål og tiltak”.
Søknadsfristen er 15. april – søknaden må komme fra beitelaget.


Eva går ut som leder/medlem i gruppen som jobber med el-felåser – Lars blir ny leder

25/14
Reparasjon og vedlikehold av fortau og gatelys. Vi tar kontakt med Per Søberg i Oppland
fylkeskommune. Lars jobber videre med denne saken.
Ansvar: Lars
26/14 (32/14)
Disse to sakene sees i sammenheng, Heidi, Sonja og Hanne Kvamme jobber videre med brev til nye
innflyttere, samt tiltak for trivsel for disse.
Ansvar: Heidi (innkaller til møte, deltar på dette, blir ikke medlem av gruppen)
27/14
Konsesjonsutvalg: Johnny jobber videre med saken, og blir selv en del av denne gruppen. Jonny
jobber videre med dette.
Ansvar: Johnny
29/14
Lagring av bålpanne, ute-møbler, samt felåsene i garasje for tråkkemaskin, vi spør Iver Ottar.
Bålpanne, urner til minnelund og alle el-felåser er lagret på Skåbu Handel (TU55)
Ute møblene lagers i tråkkemaskin garasjen

30/14
Landskapsarkitekt: Vi purrer opp svar fra sommeres befaring, når planen foreligger tar BU fellesmøte
med Skåbu utvikling. Tori har purret opp for tre uker siden uten å få tilbakemelding, hunn følger opp.
Ansvar: Heidi / Tori
31/14
Søppelkasser i forbindelse med ute-møbler (må være i orden til neste vår). Vi tar opp tråden til våren.
Ansvar Heidi
34/14
Skåbuvegen – Bu jobber videre med denne saken.
Heidi er invitert av fylkeskommunen til å delta Rassikringskonferansen i Oslo den 10. november. Her
skal hun få prate om Skåbuvegen, vi gelder oss.
35/14
Bu har fått innspill på at det er for dårlig skilting til våre ”grønn” ferdselsårer, f.eks Flekkmovegen/
nye Murudalsvegen. Det må skiltes godt, slik at tilreisende lett finner disse veiene.
Ansvar: Heidi

