
INFORMASJON FRA STYRET 2014 sept   

 

Kjære alle! 
 

Styret i Velforeningen hadde møte sist torsdag. Her er noen (gledelige..) punkter å formidle til dere.. 
 

 Kontingentinngang: Vi brukte mye tid på årsmøtet om dette. Purringer var jo utsendt en god stund før 
møtet. Gledelig derfor å kunne melde at vi nå bare har en utestående – som følges opp. Så minner vi om 
betalingsfrist for årets kontingent – som er 30. september.  Det er en stor fordel at alle betaler innen 
fristen. Takk! 

 
 Matrikkel/bruksnummer: Vi informerte om dette på årsmøtet og sendte ut e-post om den 8. september. 

Frist for påmelding er 1. oktober. Til nå har 13 meldt interesse for å få eget bruksnummer.  
 

 Trefelling i vinter: Melding fra Eirik Nørgaard: "Det er aktuelt å felle noen få trær i hyttefeltet til vinteren. 
Etter SVAL-anlegget er det mye åpnere enn før og det er ikke mange trær som kan felles. Husk frist for 
innmelding av ønsker til Eirik innen 1. februar og evt. om trær ønskes kjøpt. Trær som ønskes felt kan 
merkes med solid plastmerkebånd rundt i god tid før vinteren. Innmeldte ønsker og kostnader blir 
vurdert under skogsdrift på hverdager til vinteren." 

 
 Trapper: Alle trapper som skulle bygges etter vann - og kloakkgraving er nå på plass. Den siste – i rode 1 

- ble montert tidlig i september. 
 

 0D – og selveiere: Tomta som har gått under betegnelsen 0D i rode 3 er nå solgt. Vi ønsker de nye eierne 
Birgitte og Jørgen Sandberg velkommen blant oss! I tillegg til disse er det nå 16 medlemmer som har 
kjøpt tomtene sine. 
 

 Benker/bord Nøysomheten: Det blir kjøpt inn to stk bord med benker når våren kommer. 
 

 Dugnader: Tradisjonen er at det avholdes dugnad på våren – med to alternative dager så alle har 
mulighet til å møte opp. Dersom det er interesse og behov kan rodene også arrangere en høstdugnad. 
Rodeleder i rode 4 har sendt ut forespørsel og fått inn en del ønsker fra "sine". En viktig oppgave i rodene 
nå er å få eiermerket alle de båtene som ligger i strandområdene. Svært mange av dem har ikke vært på 
vannet på årevis. De pynter IKKE opp. Vi arbeider med å finne minst kostbare/mest effektive måte å få 
slike båter innlevert på ordentlig måte. 

 
 For styret i Storøen Velforening 
 

Helge Wettre 
 


