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Leder Erik Syvertsen
Nestleder Bjørn Bellaris
Sekretær Irene Beatrice Brevad
Kasserer Terje Krokdal
Styremedlem Eirik Reinnel
Styremedlem Roar Ludvigsen
Varamedlem Vidar Saastad
Varamedlem Jørgen Eliassen

Styremøter
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter.

Refsnes Nærmiljøpark
Refsnes Vel ferdigstilte nærmiljøanlegget med ”ballbinge” og akebakke i mai 2012, det
var offisiell åpning med snorklipping av ordfører Tage Pettersen 24.mai – stort oppmøte
fra nærmiljøet og fra media. Barn og unge på Refsnes har nå fått et flott nærmiljøanlegg
for uorganiserte aktiviteter.

Refsnesstranda
Dugnad ble avholdt på Refsnesstranda i juni, det ble en vellykket dugnad med mange
fremmøtte og alle gjorde en formidabel innsats for å rydde stranda klar for badegjestene.
Moss Drift og Anlegg hentet alle søppelsekkene – dette er en fin måte å samarbeide med
kommunen på. Moss kommune har overtatt som eier av stranda og vil således også drifte
den (driftsansvaret lå under oss tidligere noe som også utgjorde en stor kostnad).

Støtte til 17. mai komiteen Refsnes skole
Søknad om støtte fra 17.mai komiteen ble mottatt og vi bevilget kr 3000.
Folkehelseprosjektet
Vi hadde kr 5 000,- på bok mottatt fra Fylkeskommunen, noe av midlene er brukt til å
aktivisere lokalbefolkningen fysisk, fortrinnsvis barn- og unge, videre vil velforeningen
invitere til ulike aktiviteter i årene som kommer.

Isbanen
Banen sprøytes frivillig av representanter fra FAU årlig, dette er noe vi setter stor pris på.

Majaparken
Vi har inngått en langsiktig festekontrakt på tomta med MKE, fornyes 5 år av gangen,
såfremt kommunen ikke trenger den til eget bruk, kostnad kr 600,- pr år. Tomta er på ca
3,5 mål og tanken er å etablere en park, noe som også vil bidra til å forskjønne området.
Det er opprettet en egen prosjektgruppe internt i Refsnes Vel. Formålet med Majaparken
er å ruste opp en nedgrodd plass til en grønn oase for befolkningen på Refsnes. Arbeidet
igangsettes til våren.
Referent Irene Beatrice Brevad, sekretær Refsnes Vel 040112

