REFERAT FRA STYREMØTE I GIMLEKOLLEN VELFORENING 07.02.2013
Tilstede: Faisahl Aligas, Sigurd Reiersen, Svein Søftestad, Vetle Mangseth, Bjørn
Abrahamsen og Mette Marie Revheim
Forfall: Hege Syvertsen, Trond Busterud / Wenche Hamre (Hun har trukket seg).
1. Status akebakken – kostnader, støtte og fremdrift
Fått tillatelse fra parkvesenet til å grave/rydde i bakken mot at vi koster og gjør
dette selv. Det er kjøpt inn og satt opp lavvo, bål utstyr og benker.
Fått prisoverslag på 120.000,- ink. mva fra Kaspar Strømme på gravearbeider
som skal forme og sikre bakken. Det ble gitt samtykke til dette fra styret sin side,
da mye av disse kostnadene allerede er, eller vil bli refundert via støtte ordninger
som velforeningen har tilgang på. Det ble imidlertid ikke igangsatt noen
gravearbeider i høst, da snø og frost kom oss i forkjøpet. Trolig også behov for
mindre graving enn først antatt. Vi vurderer derfor å sjekke ut noen andre
alternativer siden tiden er på vår side denne gangen. Allerede har Gimlekollåsen
velforening (Maudsvei) støttet oss med Kr. 10.000,- og det samme beløpet er
kommet fra Plussbank fondet. Vi venter på avklaring fra flere også.
Kommunen ser på det som et godt nærmiljøtiltak, og de vil jobbe nå for at vi kan
få opp en belysning i bakken.
Velforeningen skal sørge for at det settes opp skilt øverst og nederst i bakken om
at anlegget som nå er etablert for allmenheten brukes på eget ansvar, anbefalt
bruk av hjelm og noen andre enkle forhåndsregler som vi sikkert kan forvente
oss av brukerne i området.
2. Tretjønn prosjektet
Det er nå lagt ut eget referat om dette prosjektet på hjemmesiden Gimlekollen.no
under Tretjønnprosjektet. Flerbruksanlegg er først og fremst for all-aktivitet som
sykling, skating, lek med ball og en sosial krok som brukerne kan sitte samlet for
å prate eller grille en pølse på. Med godkjente baner nå og en gjennomtenkt
flerbrukspark, så er vi også berettiget maksimalt med tippemidler. Prosjektet er
ment som et sikkert aktivitets sted for alle barn i området, og som det rent
miljømessig skal bli trygt å sende barna opp til på fritiden. Vi i velforeningen og
Gimletroll jobber nå i to separate prosjektgrupper hver for oss, nettopp for å ta
hensyn til bruken, trivsel, støy og fasiliteter som belysning m.m.
Planen er å kunne søke kommunen innen 1. sept. som da er fristen for å få saken
opp til behandling og evt. bevilget inn i handlingsprogrammet i kommuneplanen
for 2014 / 2015.
Et kult treffsted på fritiden !
Sigurd Reiersen er kontaktpersonen hvis noen skulle ha lyst til å bistå noe med
disse planene, og det er nå vi har muligheten til å bestemme hva som da kommer.
I følge våre egne vedtekter, så er et slikt prosjekt som dette absolutt en typisk
kjernesak. En bedre investering for våre barns fremtid, kunne Gimlekollen
velforening ikke ha funnet på nå. Det er nå det skal skje på Tretjønn med nye
baner og utnyttelse av dette sentrale området, som da naturlig også skal kunne
samle barn og unge fra Presteheia, Bjørndalen og Fagerholt primært.

3. Forberedelser til årsmøte og valgkomiteens arbeid
Alf Helgeland har fått oppdraget med å konstituere en valgkomite fra områdene
våre, og det jobbes også parallelt med at begge FAU styrene på skolene nå skal
kunne stille med en representant hver i vårt styre, nettopp for å ivareta noe av
skolenes og elevenes fritids interesser i våre felles saker fremover.

Det trengs konkret 2-3 styremedlemmer, en kasserer og en styreleder som nå vil
kunne overta en meget aktiv velforening med videre ambisjoner. Viktig at en ny
leder får en opplevelse av å ha et arbeidende styre bak seg, og dette har vi
allerede lagt godt til rette for, da noen av styrets medlemmer allerede nå kan
varsle om gjenvalg i noen år til - hvis denne farten opprettholdes. Valg av nytt
styre er lagt til årsmøte som velger fremtidens nye styre.

Samtidig ble det også besluttet at årets giro for kontingenten, med betalingsfrist
30.05.13, samt innkalling til årsmøte skal sendes ut innen uke 12.
Årsmøte er da satt til 11.04.13 kl 19.00 på Presteheia Klubbhus, og
kunngjøres samtidig i Kristiansands avis. Styret møtes om 2-3 uker for å
planlegge dette, samt innkomne saker av årsmøte karakter. Se for øvrig
innkallingen allerede nå på: www.gimlekollen.no
Etter valg av nytt styre skal foreningen registreres i Brønnøysundregisteret.
Dette må da vedlikeholdes hvert år ved endringer i styret, men vi gjør dette av
naturlig årsaker ved at vi faktisk i dag går glipp av div, støtteordninger hvis ikke.
Det å registrere seg som kunder i normal varehandel m.m, blir nå mulig for oss.

4. Lekeplassene i området
Bjørn Abrahamsen har vært i kontakt med parkvesenet ift lekeplassene i området
vårt. Støtte til å ruste opp m.m … Mye av veldikeholdsavsvaret ligger på beboerne
og velforeningen. Det økonomiske kan det søkes om refusjon for i enkelt saker.
Bjørn A. har påtatt seg ansvaret for å fungere som velforeningens koordinator for
vedlikehold av lekeplasser i vårt område. Dette betyr at han skal få kartlagt
omfanget og behov, utpeke en gateansvarlig som da får det primære vedlikehold og
ettersyns annsvaret. Det skal også etableres en kontroll gruppe som har oppgaven
for å gjennomføre godkjent egen / sikkerhets kontroll på både apparater og av
selve stedet. Dette er en årskontroll som de fleste velforeninger er pålagt i dag.
Vi trenger derfor 2-3 representanter for å være med i denne kontrollgruppa, og
ønske er da at disse melder sin interesse til vårt styre, og at vi allerede fra i vår kan
starte på dette arbeidet. Informasjon om dette blir utarbeidet av prosjektleder, og
vil også bli hent opp på de fleste lekeplassene i området i løpet av Mai måned. Vi
hadde håpt at for, eks to – tre pensjonister kunne sammen ta dette som en fin
dugnads tur med litt fokus på erfaringer rundt sikkerhet og forslag til vedlikehold.

5. Ny lekeplass på Bjørndalsheia
Mette M. Revheim informerer om at eiendomssjef Jon Holt har sendt mail 19.12.12
om at det vil bli sandlekeplass i området. De har vært i dialog med eier av tomt
Bjørndalsheia 33. Lekeplass vil komme ut mot vei i Bjørndalsheia. Eier vil trolig
sette opp et hus på tomta. Kommunen ønsker å utbedre sti fra tomta ned til
Vollevannet. Dette anses som hensiktsmessig å gjøre ifm akebakken og belysning.

6. Tursti v/ Tretjønn
Utvidelse av tursti rundt og ved Tretjønn. Det skal i vår byttes ut en overløps-stein i
demningen. Svein Søftestad skal da forhøre seg om hva som parallelt vil være mulig
å få gjort med den delen av turstien som i dag fremstår som dårligst. Trond
Johansen i Parkvesenet er da kjent med saken, og har sagt at hvis det finnes midler
til slikt arbeid til våren - ville de samtidig kunne vurdere dette da.
Det er også meldt inn en sak fra Louisesvei om belysning av turstien. Trond
Johansen ga en tilbakemelding i høst om at dette ikke nå var en prioritet.
Svein tar også denne saken med ham samtidig som demningen blir påbegynt.

7. Dårlig merking mellom sykkel og gangbane på Presteheia
Espen Lange (rektor Presteheia skole) meldt inn sak om dårlig sykkelsti fra
Holdalsnuten og ned til Presteheia skole. Ikke merking for gående/syklende. Fått
tilbakemelding fra kommunen at det etter dagens standard er for smal gang og
sykkelsti for å kunne merke her, samt at det også hang sammen med økonomien?

8. Nye arrangementer for alle beboerne i vårt område dette året
- Velforeningens temadag / Forslag om førstehjelpskurs for våre medlemmer.
- Seilregatta på Vollevannet / Bjørn tar dette videre med CSF, medio mai….
- Tretjønndagen og fiskekonkurranse vet vi kommer i september igjen.
- Hvis noen har andre ønsker, så ber vi om å få disse meldt innen vårt årsmøte.
9. Gimletun
Styret i Gimletun har henvendt seg til oss om en eventuell støtte til utbedringer
etter brannen de hadde i lokaler nå i høst. De har sendt brev som redegjør for
ekstraarbeider m.m, samt ønske om et møte med oss. Svein Søftestad kontakter
de for dette møte, og vi får se hva som konkret kommer ut av dette etter hvert.

10. Sykkelsti i Vollebakken
Mette tar opp sak. Her meldes det fra naboer om farlige tilfeller daglig for
syklister, bilister og gående. Det er en smal vei, syklister er trolig ikke bevisst de
kommer inn på traffikert vei (dårlig skiltet) og svært farlig og utrygg skolevei for
barn i området. Kommunen forteller det er strakstiltak med at det er blitt
parkering forbudt i Vollebakken (vinter 2012) og reasfaltert. Vollebakken
betegnes som en midlertidig løsning. Det har vært en plan om å legge sykkelstien
ut langs støyveggen ved E18, men dette krever tøffe valg og ekspropiering av
hager, evt. et helt hus. Myklebust i kommunen gitt beskjed at Veivesenet jobber
med en mulighetsstudie for området. Mette tar denne saken videre: kontakte
miljøvernsjef Holvik, forhøre med Oddernesavis om 1.utgave i vår - sak der for å
få oppmerksomhet, foreta telling av syklister, bilister og gående i bakken for å
kartlegge belastningen.

11. Gimlekollåsen velforening
Maudsvei er igjen oppfordret til å avsette en person til også å være med i styret
vårt, da vi jobber for like og mange felles saker i området vårt. Avventer på nytt …
Har på nytt fått innmeldt sak om at det er et elendig busstilbud for de som bor i
Maudsvei. Saken har vært fremmet for vår velforening tidligere, men da ble det
besluttet at Gimlekollåsen velforening selv måtte besørge saken videre fra sitt
eget styre til de rette instanser. Saken er da på nytt sendt tilbake i påvente av vår
ønskede bistand til vårt eget styre i slike saker som vi sammen burde jobbe med.

12. Medlemstall
Vi har faktisk ikke mere en rundt 300 betalende medlemmer til nå i år –
Utrolig skuffende med hele 1900 husstander i hele vårt område totalt... Hva skjer..
Gjør vi noe galt… Gjør vi for lite… Eller har vi lite relevante saker på vår agenda…
Hva gjør vi / Strakstiltak:
* Innkalling til årsmøte ved å sende ut giro tidligere i år med info om disse ting.
* Vi skal profilere oss mere i nærmiljøet med vårt navn o.l.
* Våre pågående prosjekter burde absolutt skape MYE MERE BLEST rundt oss!
* Kontinuerlig fokus på forbedring og oppdatering av våre nettsider.
* Vi må fremdeles få årsmøte til å velge et oppegående, aktivt og villig styre som
fortsatt skal jobbe for gode nærmiljøtiltak, samt tilføre den trygghet som våre
omgivelser i område trenger. Hvorfor har vi ikke mere støtte blant våre beboere i
dag, er vi fremdeles for lite synlige? Gjør oss en tjeneste, få naboen med på dette!

13. Faunaprosjektet
Svein Søftestad søker om tillatelse for å sette ut mer fisk i Tretjønn nå i år.
Sigve Hornes skal nå få samlet en fugl-interessert gruppe som skal følge opp de ca.
70 fuglekassene i området vårt fremover. Det oppfordres til at interesserte beboere
i området melder fra om de kunne tenke deg å være med på noen av våre fauna
prosjekter fremover.
Ref. Mette Marie Revheim, 11.02.13

