Årsberetning 2012
Styret har i 2012 avholdt 5 styremøter og behandlet 35 saker.
Vårdugnaden ble holdt 12. mai. Prioriteringslista bestod av 7 punkter og alle ble utført da
oppmøtet var godt.
St.hansfeiringen ble avlyst da ingen av styrets representanter hadde anledning til å delta og
ingen andre medlemmer påtok seg ansvaret for gjennomføring av dagen.
Høstdugnaden ble holdt 15. september. Prioriteringslista bestod av 5 fullførte punkter.
Styret hyret i september inn et firma for kantlegging langs asfalten på de private vegene,
med knust asfalt. Det ble også sendt et brev til Eidsvoll Kommune hvor styret påpekte
manglende krysningspunkt i krysset Gustav Granhaugs veg og Bekkedalshøgda, som
resulterte i befaring og utbedring av krysningspunktet for myke trafikanter.
I oktober ble lekeplassen kontrollert av NOKAS og lekeplassen ble godkjent med
merknader som er av en slik art hvor det informeres om mulige skadesteder ut i fra
risikovurdering.
Styret hadde et møte med en representant for Arkeologisk feltenhet i Akershus
Fylkeskommune i november angående skjøtsel av gravhaugen. Det ble enighet om
rydding en gang i året, da på høsten, samt opparbeidelse av en bålplass med sitteplasser
som også kan benyttes på vinterstid.
Granhaugåsen Grendelag fikk i desember en egen avtale med DnB hvor 2
styrerepresentanter, i dette tilfelle; Leder og kasserer, har egne innloggingsid’er med
passordkalkulator. Her ligger kontoene til grendelaget og man er dermed ikke avhengig av
å ha styremedlem med konto i DnB for å få tilgang til kontoene.
Granhaugåsen Grendelag mottok pengegave fra Toten Sparebank på kr. 5000,- som er
øremerket opparbeidelse av gress på Friområde 3 og ble tildelt kr. 12 991,21 - fra Norsk
Tipping – Grasrotandelen. I tillegg ble grendelaget tildelt kr. 9174,- i momsrefusjon etter
søknader fra styret for regnskapsåret 2011.
Tenning av julegrana ble gjennomført 2. desember med snø på bakken og et godt
oppmøte til tross for kuldegradene.
Vedlikeholdslista fungerte i år noe dårlig da lekeplassen ikke ble prioritert, noe som
medførte at det ved flere anledninger gikk 2-3 uker mellom hver klipping.
Styret takker gamle og nye medlemmer for deltakelsen i 2012 og håper på et minst like
godt samarbeid i 2013.
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