
 
   

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Onsdag 20. november i Snekkerveien 4 

 

Tilstede: Lars Grimsgaard, Anders Lauritzen, Wenche Gulbransen og Stig Kallestad 

Ikke tilstede: Inger-Lise Schie og Ellen Merete Øiestad  

Referent: Lars Grimsgaard 

 

 

Referat fra siste styremøte 8.10.2019 

Dette er ikke skrevet. Lars tok på seg å skrive det. 

 

Orientering om Torborg Nederaas dag 

6. juni 2020 vil Nesodden biblioteks venner arrangere Torborg Nederaas dag på 

Blylaget. Det jobbes med å få satt et offisielt navn på Korketrekkeren for å hedre henne. 

Det jobbes også opp mot kommunen for å få midler på handlingsprogrammet til å ruste 

opp Korketrekkeren. 

 

Søknad om Korketrekkeren 

Vellet har i mai 2019 sendt søknad om opprustning av Korketrekkeren til Nesodden 

velforbund. Vi har ennå ikke fått svar om velforbundet har mottatt søknaden. Lars purrer 

på velforbundet for å få en bekreftele på at søknaden er mottatt. 

 

Storegården 

Det jobbes politisk med å skaffe midler på kommunens handlingsprogram til 

Storegården. 

 

Stoler og bord til velhuset 

Styret har fått en avtale med Torgeir Hafstad som vil gi noen nyere stoler og bord til 

velhuset mot at han får arrangere utstillinger der. 

 

 



 
Kartlegging av friluftsområder 

Lars har etter diskusjon på siste styremøte gitt innspill til Nesodden kommune om 

kartlagte friluftsområder på Blylaget. Noe av dette er blitt tatt med på kommunens kart. 

 

Blylaget brygge 

Lars og Wenche har jobbet med planer for Blylaget brygge. Wenche har laget skisser 

for en treplatting i flere nivåer der bålplassen ligger i dag. Wenche lager noen flere 

skisser – også med en fastmontert grill. 

 

St. Hansbål 

Lars skal sende brev til kommunen om at Blylaget vel ikke lenger ønsker å brenne stort 

bål på brygge. Vi viser også til skissene for treplatting på brygga og eksempler fra 

Bekkelaget. 

  

Medlemskontingent 

Regning for velkontingen ble sendt ut i våres. Inge har sagt seg villig til å hjelpe til med å 

få dette inn i Styreweb og regnskap på riktig måte. Hun vil også lære opp Stig og 

Anders i systemene våre. Hun vil også sjekke om Stig har fått nødvendige rettigheter til 

bruk av Styreweb. 

 

 

Neste styremøte finner sted onsdag 15. januar kl. 1900 hos Lars Grimsgaard i Karl 

Pedersens vei 11. 


