Referat fra styremøte nummer 10/2020
___________________________________________________________________________
Organisasjon: Veigin Borettslag
Dato:
24.11.2020 kl 18.00
Sted:
Skype
___________________________________________________________________________
Til stede:
Per Johnny Pedersen, styreleder (møteleder)
Anita Kjelland, nestleder
Inger Nævdal, styremedlem
Morten Løken Kværnstrøm, styremedlem
Olav Sletbakk, styremedlem
___________________________________________________________________________
Sak nr 20200063 Søknad om felling av trær B-tunet
Det er søkt om fjerning av trær på B-tunet.
Vedtak:
Fjerning av trær innvilges. Etter anbud engasjeres firmaet Skagerak Trepleie til fjerning av
trær og til stubbefresing.
___________________________________________________________________________
Sak nr 20200064 Søknader om refusjon av kostnader for ladestasjon
Det er kommet noen søknader om refusjon av kostnader for montering av ladestasjoner.
Vedtak:
Refusjon kr 7000,- pr stk innvilges.
___________________________________________________________________________
Sak nr 20200065 Skjema for søknad om refusjon ved installasjon av billader
Det er lagd et skjema til bruk ved søknad om refusjon av kostnader for ladestasjon.
Vedtak:
Skjemaet vedtas. Det vedlegges referat fra styremøtet og legges også på Veigins hjemmesider.
___________________________________________________________________________

Styremøter 1. halvår 2021
Styremøter for 1. halvår 2021 ble fastsatt. På grunn av koronasituasjonen avholdes de på
skype inntil annet blir bestemt.
Vedtak:
Styremøter 1. halvår 2021 blir slik:
19. januar, 23. februar, 23. mars, 20. april.
___________________________________________________________________________
Mvh Styret
Mail: styret@veigin.no

Epost: styret@veigin.no
Nettsted: veigin.no

SKJEMA FOR REFUSJON AV UTLEGG TIL LADEOPPLEGG ELBIL ENEBOLIG

Ved montering av elbillader ved enebolig refunderer borettslaget inntil
7000 kroner til dekning av kostnader til infrastruktur.
Det forutsettes at godkjent el-montør er benyttet. Bilag må vedlegges
søknaden.
Søknad og bilag kan leveres i postkassen til Olav Sletbakk i nummer 39
eller scannes og sendes på mail til styret@veigin.no
Du behøver ikke klippe ut søknadsdelen. Send gjerne hele dette arket.
Vedtaket ble gjort i styremøte 27. oktober 2020, og har tilbakevirkende
kraft. Det betyr at du som allerede har montert slikt, også kan søke om
refusjon.
_______________________________________________________
Søknad om refusjon av utlegg til infrastruktur ladeopplegg enebolig Veigin. Husk å legge ved bilag!
Fyll ut alle feltene under:
Andelseiers navn: ________________________________
Adresse:

Veiginveien __________, 3517 Hønefoss

Telefon:

_______________________

Epost:

_______________________

Ditt kontonummer: _____________________

