
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  15. august 2019  

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Henning 

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

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

Kristine Amdam (KA – felt U) og Peer Olsen (PO – felt F)  

Forfall  Hans-Petter Swendsen (HPS – felt 2)   

  

26-2019 Signaturrett 

HA orienterte om at det bør være to stykker som kan ha signaturrett slik at ikke hele 

styret må signere på alle dokumenter.  

Vedtak:  

Styret besluttet enstemmig at signatur og prokura gis til to styremedlemmer i fellesskap.  

 

27-2019 Trær Hegreveien 

Saken oversendes feltleder for felt 2. Feltleder (HPS) tar en befaring sammen med 

beboer. MLK gir beskjed til HPS at han tar kontakt med henne.  

 

28-2019 Friområde Svaneveien  

Styret ser at det ikke er gjort noe på området og ber veien om å gjennomføre en dugnad 

på området. Opprinnelig plan var at det skulle holdes nede på dugnad.  

MB ber de som klipper om å klippe rundt svingen, resten av området tas på dugnad.  

 

 

29-2019 Fellesområde – felt 2 

Det har kommet klager fra beboere og kommunen på «søppelhaug» på fellesområde på 

felt 2. MLK sender epost til beboer om opprydning.  

 

30-2019 Status trefelling Dueveien 

Vedtak:  

Vi går for tilbudet fra Skullerud vaktmesterservice dersom han kan dokumentere gyldig 

forsikring og han kan gjøre jobben innen utgangen av august. Dersom han ikke kan 

gjøre dette går jobben til Trefellingsspesialisten Ås.  

Jfr. Tilbud.  
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31-2019 Status lekeplasser 

Det har kommet ønske fra beboerne om hva de ønsker, men dette må gjennomgås. MB 

og VL skal ha møte med beboerne 21. august kl. 19.30 der de skal gå gjennom og 

prioritere, LR deltar på møtet.  

VL lager en prioriteringsliste for utstyr til MLK og HA 22. august.  

MLK og HA (LR) søker om støtte fra Sparebankstiftelsen.  

 

32-2019 Toalettene på stranda 

Velforeningen har ikke ansvar for toalettene på stranda. Vi har tidligere (2011 og 2013) 

gitt beskjed til kommunen at dette ikke er velforeningens ansvar. Det viser seg at det er 

en beboer som har vasket toalettene her.  

Vi må sende en epost til kommunen om at vi ikke har ansvar. Kommunen sørger for å 

låse toalettene om vinteren og låser opp på våren.  

 

33-2019 Asfaltering/drenering Linerleveien 

Vi bør etterlyse en plan fra kommunen på hvor det skal fikses veier og asfalteres.  

LR prøver å få til et møte med kommunen for å diskutere dette.  

Vi bør be medlemmer melde inn hull i veier/fellesområder. Vi kan legge dette på 

Facebook.  

 

 

34-2019 Eventuelt 

Garasjestrøm 

Er dette på plass alle steder?  

 

 

Henger 

SS har hatt ansvaret for hengeren i sommer. Hengeren har fått en liten oppgradering og 

er nå i orden. Hengeren bør ha en overhaling, SS har fått en pris på kr. 830,- for årlig 

overhaling hos Moss hagemaskinservice. Hengeren blir levert på overhaling i løpet av 

høsten.  

De som har ansvar for utleie av hengeren må sørge for å sjekke at den er i stand når 

den leveres ut og inn.  

 

Snøbrøyting 

Det bør ses på hvor snø blir plassert. Her må vi se på kravspesifikasjonen vi har.  

 

Neste styremøte 

Onsdag 18. september kl 18.  

 

Son, 15. august 2019  

  

  

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


