
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  23. oktober 2019  

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Henning Andreassen (HA - 

økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – sekretær), Stein 

Stubberud (SS – Felt 3), Kristine Amdam (KA – felt U), Hans-Petter 

Swensen (HPS – felt 2)   og Peer Olsen (PO – felt F)  

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder) Morten Børud (MB – felt 1) 

  

42-2019 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent.  

 

43-2019 Status lekeplasser 

Status på lekeplassprosjektet er ikke sendt styret før møtet.  

Vi har ikke fått svar på søknadene om økonomisk støtte.  

Det har vært hovedettersyn på lekeplasser. HA har fått rapportene, det som måtte 

ordnes er ordnet, rapport om dette kommer.  

Det er ønske om sandkasse på felt U, beboerne får 6000,- til bygging av sandkasse. 

Beboerne bygger dette selv og sørger for vedlikehold av sandkassa.  

 

44-2019 Snørydding/snødeponi  

På felt 3 er området som er brukt til snødeponi nå gravd opp og ikke aktuelt å bruke før 

januar 2020. Det er mulig man må kjøre bort snø derfra dersom det kommer snø før 

arbeidene er ferdig.  

Det er gjennomført befaring med brøyter. De har kjøpt mindre maskiner enn de hadde i 

fjor. Følger opp i neste møte.  

 

45-2019 Status etter møte med kommunen 

Vi skulle hatt et møte med kommunen om veier, belysning, hull i veien, toalettene på 

stranda. Det er ikke gjennomført møte med kommunen. LR har snakket med nabo og 

kommunestyrerepresentant om dette. LR holder i saken. Følges opp på neste møte.  

 

46-2019 Trefelling ved tjernet  

Bestilt. Det er opp til David om han vil ta det nå eller når det kommer is på tjernet.  

 

47-2019 Utstyr i velforeningens eie  



  

  
  2  

VR og HA har vært i containeren. Der er det mye som kan kastes.  

Felt 3 har en gressklipper.  

Velforeningen har et partytelt til utleie. 

Velforeningen har en merkemaskin til parkeringsplasser.  

Felt 2 sjekker opp sitt utstyr.  

Det vurderes innkjøp av en ryddesag til våren.  

 

48-2019 Arkiv, mail, arbeidsflyt 

Hvem gjør hva, hvem besvarer hva, arkivrutiner.  

Alle eposter som går inn til velforeningen kommer til Henning.  

Det som omhandler et felt bør informeres til feltleder.  

Det legges frem en sak på neste styremøte om arkiv etc. MLK og HA legger frem et 

forslag til neste møte.  

 

49-2019 Eventuelt  

Noen beboere på Felt U ønsker å bygge flere garasjer. Styret har tidligere vedtatt at 

beboer må starte med å søke kommunen om bygging av garasje.  

 

Det finnes beboere med flere enn en garasje, og beboere som bor utenfor området og 

eier garasjer. Her må det tas kontakt med beboere som ikke har rett til garasje og be 

dem selge garasjen.  

 

Det må ses på trær på felt 2. Feltet bør ta opp trærne på feltmøte.   

 

Det er meldt inn to hull i asfalten på parkeringplassene på felt 3. Vi sørger for at hullene 

blir tatt så snart som mulig. LR bestiller reparasjon av hullene før vinteren kommer. LR 

sjekker også hullet på parkeringsplassen i Vibeveien og felt U og vurderer om dette skal 

tas nå.  

 

Det er ikke lys på gangstiene inn til skolen fra felt 2.  

 

Julebord: 

Fredag 6. desember kl. 19 

 

 

Son, 23. oktober 2019  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


