
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  14. januar 2019 fra 18.00 til 21.00 

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Ulrik Meisner (UM - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Henning 

Andreassen (HA - økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – 

sekretær) Morten Børud (MB – felt 1), Stein Stubberud (SS – Felt 3)Knut 

Kinnerød (KK – felt F), Aleksander Moe (AM – felt U) og Hans-Petter 

Swensen (HPS– felt 2) 

Forfall   

  

  

  

1. Referat fra forrige styremøte.  

 

Alle har frist til onsdag 20. februar med å lese referatet og komme med kommentarer.  

 

2.  Regnskap 2018 

 

Henning gikk gjennom regnskapet for 2018.  

Det settes opp en egen sak på neste styremøte for innspill til budsjett 2020. 

 

 

3.  Brøyting 

  

Det har vært mange klager på brøyting i år. Vi er fornøyde nok i forhold til prisen vi 

betaler. Feltlederne er ansvarlig for å lage en måkedeponiplan. Senest 15. november 

må man ha invitert entreprenør for en gjennomgang. MB har ansvar for dette. Feltleder 

har ansvar for at det bestilles opp grus til i strøkassene. Feltledere melder inn hvilke 

strøkasser som skal fylles, og MB bestiller sand i slutten av uke 8.  
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4. Garasjestrøm 

 

Flere garasjelag har spurt om velforeningen kan hjelpe til med å kreve inn 

garasjelagskontingenen.  Styret er positive til dette, men vi må ha en prismodell der 

garasjelagene betaler for jobben. Henning lager en forslag til prismodell til neste møte. 

Alle garasjelag må ha gyldige vedtak for innkreving dersom velforeningen skal kreve inn 

avgifter.  

Det er mange garasjelag som ikke er opprettet ennå. MLK tar kontakt med Hafslund og 

sjekker oppsigelsesfrister. MLK, HA og MB går gjennom siste del av prosjektet.  

MLK sender SMS med påminnelse om garasjelag.  

 

 

5.  VFO Landskonferanse og landsmøte 

 

Landskonferanse og landsmøte er 2. mars i Oslo. Dersom noen ønsker å dra melder de 

fra til UM. Påmeldingsfrist er 20. februar.  

 

6. Informasjon til beboere 

 

Det gamle dokumentet med informasjon til beboere er lagt inn på saken og sendes til 

alle styremedlemmer. Alle kommer med innspill til MLK før neste styremøte.  

Innspill fra SS om tomme parkeringsplasser.  

 

7. Medlemsmøter 

 

Medlemsmøter skal avholdes før frist for forslag til årsmøte.  

Medlemsmøter skal kalles inn med to ukers varsel.  

 

8. Årsmøte 2019  

 

Årsmøte blir 25. april. På Brevik skole 

Årsmøtedokumenter skal ut senest 11. april 

Frist for innkomne forslag 24. mars 

Styremøte 26. mars 

MLK sender SMS om dato for årsmøte og frist for innkomne forslag 

UM ta kontakt med valgkomiteen  

MLK sjekker hvem som er på valg i 2019 

 

Gjennomgang av innspill til budsjett for 2020. VL melder inn behov for oppgradering av 

lekeplassen på Felt 1.  

Vi foreslår at 2020 budsjettet tilsvarer 2019, men minus garasjestrøm.  

 

 

Eventuelt 

 

Vidar gjennomgikk steinprosjektet fra høsten 2018. Det har blitt mye støy etter at 

stenene ble satt ut.  
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Son, 14. februar 2019  

  

  

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


