Møtereferat fra styremøte 21/8-2012 i Gimlekollen Velforening.
1. Tretjønn prosjektet med ny kunstgress bane og flerbruks anlegget, går nå videre i tospann sammen
med IK Gimletroll. Vi har sammen hatt møter om ny status og fremdrift, og vi begynner faktisk å
nærme oss noen realiteter av dette felles prosjektet nå. Det er bare å fortsette med dette arbeidet,
og vi håper at så mange som mulig støtter opp rundt dette prosjektet som vil bli en betydelig
investering for våre barns fremtid i hele vårt område !

2. Vi har hatt en dialog med flere av de andre velforeninger rundt oss dette året, og vi ser nå ønsker
om å slå seg sammen med oss, eller naturlig utvide samarbeid og drift sammen med oss. Ingen tvil
om at GIMLEKOLLEN.NO er et domene og velforening som inkluderer hele område, og som vi fint
burde kunne ha støttet mere oppslutning rundt. Intensjonen er ihverfall at de flest også ser det nå.
Når vi nå jobber for hele nærmiljøet vårt mellom Jegersberg til Justneshalvøya, vil vi påstå at vårt
engasjement for hele området fortjener både støtte og en medlemsmasse tilbake, noe annet ville
være nokså unaturlig for vi som jobber på dugnad med dette for hele område !
3. Velforeningens ansvar overfor trafikk sikring, vedlikehold og godkjenning av lekeplasser samt vårt
samfunnsansvar ruller videre. Presteheia skole får nå en ny situasjon med flere elever fra Fagerholt
skole. Dette skyldes bl, a at Justneshalvøya ikke får noen ny lokal barneskole med det første, selv om
bystyret en gang har vedtatt dette i planene for dette området. Hvilke konsekvenser dette vil få for
vårt område er uklar, med tanke på at det nå kan komme mellom 3 - 400 nye skolebarn herfra. Hva
skjer når utbyggingen også er i gjennomført i område Bjørndalen, vil dette også få ennå noen nye
følger for vårt område. Vi søker beboere hos oss som interesserer seg for å kunne utrede eller mulig
jobbe noe med denne saken videre - send oss en mail i så fall på: post@gimlekollen.no
4. "Tretjønndagen" er blitt vår årlige fiskekonkurranse tror vi. Dette skjer på stranda øst, den 23.
september mellom kl. 12 og 16.00. Styret har bevilget litt midler til dette, og er vi riktig heldige med
været, så kan det helt sikkert dukke opp mere en de 100 som sist dukket opp i striregnet hos oss. Det
ble lite fisk i fjord, men uansett en artig opplevelse som vi bør holde vedlike for hele nærmiljøet vårt.
Sett av datoen å spre budskapet til naboen m.f !
5. Hjemmesiden og F.B blir oppdatert, så her ber vi alle som liker oss om å trykke på liker samt
melde seg på vårt nyhetsbrev som fremover nå vil bli benyttet til våre kjernesaker, og som vi gjerne
vil nå helt frem til dere med !
6. Status på medlemmer og økonomi er at vi nå har ca, 400 betalende medlemmer og ca, Kr.
140.000,- i kassa. Dette skal vi bruke på vedlikehold av lekeplasser, støtte til postkassestativer,
beplantning og andre nærmiljøtiltak som det søkes om til oss. Neste år trenger vi å være med på
refinansieringen av flerbruksanlegg på Tretjønn, så vi håper på at den omtalte støtten fra beboerne i
området snart vil komme, hvis ikke så kan det jo spøke for hele dette nærmiljøtiltaket som vi har
jobbet med lenge nå på dugnad.
7. Neste styremøte blir på Presteheia Klubbhus 10. oktober kl. 19.00. Saker og tilbakemeldinger
meldes inn før denne datoen på vår post@gimlekollen,no Mail i forkant.

Vi ønsker å danne en ny gruppe utenfra som kan fungere som ny valgkomité til nytt styre fremover,
så hvis noen kunne tenke seg å jobbe frem noen gode kandidater til neste årsmøte i april, hadde vi
satt stor pris på å bli avlastet med det snarest mulig fra noen av dere der ute.
8. Eventuelt: Meget gledelig at vi i sommer har fått inn noen nye styremedlemmer som er villig til å
gjøre en innsats for området vårt ! Et stort velkommen til Wenche I. Hamre, Bjørn A. Nilsen, Hege
Thelle og Ingunn Galteland.
9. Nytt materiell og utstyr: Vi har hentet inn priser på 4 nye standart benker som vi tidligere har laget
6 stk, av fra før - samt to nye kombinerte bord og benk.
Litt skilting og reklameflagg har vi også bevilget noen kroner til, så vi vil nok bli noe mere synlig om
ikke lenge i området vårt. (Se vedlegg i PDF)
Svein Søftestad vil jobbe med å finne frem til en forhistorisk hoppbakke som i sin tid ble lagt ned mot
Vollevannet fra Bergthoras vei et sted ... vi venter i spenning.
For vårt kjerneområde Tretjønn så jobbes det nå med en ny tursti rundt vannet, slik at det nå skal bli
mulig å trille barnevogner og rullestoler helt rundt. Vi har også flere saker på gang som en ny
flytebrygge med trampoline ved badeplassen, en gapahauk eller to i samme område og oppfølging av
vårt eget fauna program på fisk og fugl til våren.

Hilsen styret aug. 2012
Ref. Sigurd Reiersen

