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Ringvålgrendas Velforening 
 

 

REFERAT 
 

Møte Styremøte      Dato: 02.09.2010 
Ref.: Vidar Sagen     Sted: Thomas   Kl.: 2000   
 
       Neste møte: Onsdag 15.09.10 kl 2000 hos Magne 
           
 

Navn Forkortelse Tilstede Kopi til Tlf E-post 

Hilde Berg HB X X 93269395 Hilde.brun@hotmail.com 

Renate Refseth RR  X 45630549 Renate_refseth@hotmail.com 

Magne Johansen MJ X X 93000290 magne@transportoglogistikk.no 
Thomas Leknes TL X X 47021313 Thomas.leknes@tine.no 

Anders Beitnes AB X X 93058537 Anders.beitnes@ptl.no 

Vidar Sagen VS X X 99116500 vidar@ekons.no 

 

 
Sak       Ansv 
 
2 StHans 2010 
 Kommentar til forrige referat: 
 På neste års innkalling må vi få med at alle skal ta med egen kaffe 
 
4 Søppelhåndtering skistadion 
 Saken ligger til behandling hos Trondheim Kommune (Park og anlegg   MJ 
 v/Nilsen og ???) 
 
 
5 Ballbingeområdet 
 Kommentar til forrige referat: 
 Ove Bjørhusdal og Asgeir Forseth (91106161) møtte på befaring. 
 
 02.09.10: Følgende målsetning ble vedtatt på møtet: 
 Før vinteren: - sandvoleyball bane 
  - opprusting fotballbane 
  - lengdegrop 
  DETTE PRISES FØR NESTE MØTE   TL/VS/MJ 
  MJ: Snakk med Renates mann 
  VS: Snakker med Emil (Kommentar etter møtet: Emil har 
  ikke kapasitet til å prise dette før etter at han kommer  
  tilbake fra Nordsjøen, dvs ca 1/10)     
 
 I høst/vinter - samordnet plan for hele skistadion. Forslag til neste møte AB 
  - budsjett    AB 
  - søknader om støtte. HB sjekker hvor vi kan søke  HB/VS 
  - bestille benker, mål, nett etc   Flere 
 
 Vår/sommer 2011: - støttemur 
  - ny nedkjøring skistadion 
  - montering benker 
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 Stipulert kostnad i møtet: 250.000,- til 300.000,- 
 
 Etter at omforent plan foreligger legges lapp i postkassa til samtlige beboere med 
 oppfordring/forespørsel om deltakelse på dugnad, billige materialer etc  
 Neste tiltak: - ”stramme opp” p-plassen 
  - utbedring dekke p-plass 
  - lys p-plass 
 
 
6 Ballbinge - eierskap 
 Få til avtale med barnehagen om at de overtar eierskapet til ballbingen. Hvis BH VS 
 ikke vil ha den lenger, skal den falle tilbake til velforeninga. Arnt-M kontaktes 
 og får dette i orden 
 03.06.10: ArntM er på saken. Idrettslaget vil også bli kontaktet 
 02.09.10: Pga drift og disponering av skistadion er det mest praktisk at idrettslaget  
 overtar eierskapet til ballbingen. Styret vedtok at dette er ok for velforeninga. ArntM 
 er fortsatt på saken. 
 Magne sjekker skilt som skal henges opp før vi ”selger” ballbingen   MJ 
 
 
7 Fortau 
 Skriftlig bekreftelse fra grunneiere (Emil Husøy og Svein Åge Leinum) på at de er VS 
 positive til å avgi grunn til dette formålet. (fortau fra skistadion til eks fortau) 
  
 02.09.10: 
 Planlegging pågår i regi av kommunen. Asplan Viak er engasjert til å prosjektere  
 fortau fra raset til eks fortau ved Leinbakken. Utstikking og grunnundersøkelser er 
 gjennomført. 
 
 Kommentar etter møtet 02.09.10:  
 Emil og Svein Åge har skiftet mening og er ikke positive til fortau allikevel. 
  
 
8 Oktoberfest 
 Fest på skibua fradag 22.10.2010. Avklares nærmere på neste styremøte. 
 
 
 
 
 Vidar Sagen 

 


