Referat fra møtet 18.10.2012 i Gimlekollen Vel.
Frammøtte: Sigurd Reiersen, Bjørn A Nilsen, Hege S Thelle, Mette Revheim,
Svein Søftestad og Vetle Mangseth og Wenche Irene Hamre (referent)

1: Presentasjon av vel-ets historikk og av medlemmene. Opprinnelig
Gimlekollen , deretter kom Fagerholt og Prestheia med. Gimlekollåsen
velforening (Maudsvei), er også invitert med. Målsetning er at Gimlekollen Vel
omfavner områdene fra Presteheia, Bjørndalsheia t.o.m. Fagerholt mot Justnes.
2: Fiskekonkurransen på Tretjønn ble meget vellykket! Bildene ligger ute på
facebooksiden. Det var ca. 300 fremmøtte. Dette er et arrangement som bør
gjentas neste år. Ettersom det meste ble sponset, landet utgiften på kr.1.750.
Frikirkens speidergruppe har søkt om kr. 3000,- til dekning av sine utgifter, de
innvilges kr. 4000 for det som de leverte denne dagen til alle fremmøtte.
Oddernes avis, som var til stede har ennå ikke skrevet om arrangementet i
avisen. Det tas kontakt.
3:Profilering av velforeninger ved hjelp av bannerne og oppslag er gjennomført
nå i høst, å det kommer mer av dette siden.
Hvordan få flere medlemmer innen årsmøtet? Dette ble diskutert. Det ideelle
ville være å kunne ha en «gateansvarlig» i hver gate innenfor vel-ets radius.
På årsmøtet vil kun de som da har betalt kontingenten ha stemmerett.
4: Lekeplassene. Per i dag er der ca i alt 80. Disse skal kontrolleres en gang årlig.
Hva med et laminert oppslag på disse plassene som oppfordrer til å melde inne
en gate / veiansvarlig som tar seg av ettersyn og kontrollen på sin lekeplass.
5: Mette orienterte om situasjonen / deres anliggende på Bjørndalsheia.
De ønsker kommunen skal kjøpe en tomt til lekeplass. Mette tar saken videre.
Vel-et stiller seg selvfølgelig bak dette.

6: Økonomi.
Vetle orienterte. Vi har ca, 400 betalende medlemmer.
Innestående kr. 170.000,Det er kjøpt inn benker, fuglekasser og noe profileringsmateriell.
Se ellers referatet over.

7: Nytt styre.
Sigurd godtar å fortsette som fungerende leder inntil årsmøtet dersom han kan
delegere en del oppgaver fremover. Vi trenger sårt en som kan lede vellet fra
neste årsmøte, så vi håper på at det melder seg kandidater til dette fremover!
Alf Helgeland har sagt ja til å være formann i valgkomiteen. Wenche Irene
Hamre kontakter FAU lederne på Presteheia og Fagerholt skole for å be de
skaffe en mulig representant hver fra skolesystemet til velforeningens styre.
8: Gimletroll vant 80.000 som skal brukes til oppgradering av bl.a. Ballbingen på
Tretjønn som nå skal oppgraderes frem mot våren. Mye basert på dugnad her.
Sigurd presenterte videre planene for det nye flerbruksanlegget. Det blir et
stort og flott felles anlegg, og hvor vi nå har satt i gang selve forprosjektet
sammen med IK Gimletroll samt Kommunen og COWI. Han jobber videre med
planene, og vil fortløpende informere styret om status og kostnader.

Eventuelt:
Det er meldt inne en sak om manglende merking mellom sykkel og gående på
hele Tretjønnvei traseen, Vetle Mangseth tar denne saken videre for oss.
Wenche Irene og Svein orienterte om arbeidet kommunen har påbegynt v.s.a.
stranden på Tretjønn. Flere trær er saget ned, og fjellet er nærmest rasert. Velet stilte seg bak en sterk anmodning til kommunen om å bøte best mulig på de
skadene som er forvoldt dette området. Man har også bedt om ny sand på
stranden.

Svein orienterte om den gamle hoppbakken. Han har vært i kontakt med
Oddersjaa, og med parkvesenet om hogst og skilting.
Han reagerer også på de stygge garasjene midt i Gimlekollbakken.
Wenche Irene Hamre- referent.
Styremedlem i Gimlekollen Velforening

Kristiansand Seilforening er blitt spurt om å komme med joller i mai. Dette
legges til Vollevannet.

