REFERAT FRA ÅRSMØTE 29/3 I BÅDSVIK VELFORENING.
OPPMØTE ; 6 personer.
Saker som blei tatt opp ;
Alle foreldre må ta ein prat med sine unger , ang å ødelegge ting på lekeplassen . Taket på skuret er blitt
revet opp og det er blitt fjerna planker på toppen av ballveggen .
Alle må forklare til ungene sine at å oppholde seg på taket på skuret og på toppen av ballveggen er
ikkje lov , dette er fordi det kan skje stygge ulykker om barna ramler ned.
Minner også på at alle de som kjører I feltet må senke farten , opplever at mange har altfor stor fart. Vi
må tenke på de barna som er ute og leker. Vi har ingen barn å miste.
Vi ønsket også å få 4 nye styremedlemmer til bådsvik vel , men dette blei vanskeligt da det bare
møtte 2 på møtet utenom styret.
Pga dette kom det opp eit forslag om at styreverv i Bådsvik velforening må gå på omgang mellom alle
foreldre med unger i skulealder.
Forslag om å sette opp ei liste der alle står oppført , der det vil rulere med 5 personer som står i
2 år og 1 år for formann.
Vi vil vite hva dere mener , så pga dette er det satt opp et ekstra ordinert årsmøte ,
TIRSDAG 10 APRIL KL 20.00 PÅ GRENDASENTERET.
Møter det ikkje folk opp på dette møtet vil styret I Bådsvik velforening bli lagt ned.
Håper at det er noen som ønsker å ta vare på byggefeltet våres , slik at ungene våres har en grei plass
og leke på og slik at vi alle har et fint og ryddig felt å ferdes i.
Er det noen som ikkje har mulighet å komme på møte , hadde det vore fint om ein kunne ha gitt ein
tilbake melding om forslaget om eit styre som rulerer på alle.
Dere kan da sende ein mail til camilvol@online.no eller ein melding på mob 91532693.
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