
 

 

      

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  16. januar 2020  

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), Morten Børud (MB 

– felt 1), Peer Olsen (PO – felt F), Vidar Lian (VL – nestleder), Hans-

Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall   

  

01-2020 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent.  

 

02-2020 Lekeplasser, status og fremdrift 

LR skal ha møte med entreprenører om graving og bortkjøring av masse i parken.  

Vi skal ha befaring med selger fra Comtrader som har levert tilbud på lekeplassutstyr.  

VL lager et skriv til styret om hvilken dokumentasjon vi må passe på når lekeplassene 

skal oppgraderes.  

Vi skal ha bestilt utstyr innen utgangen av januar.  

Det er behov for et huskestativ på lekeplass på felt 3.  

HA har lagt inn alle resultatene på sjekk av lekeplasser fra 2019 på saken i styreweb.  

Vi har fått tilbud fra Skullerud vaktmesterservice på tilsyn av lekeplasser i 2020. Tilbudet 

er godkjent av styret.  

 

 

03-2020 Brøyting og strøing  

Vi måtte ha ny brøyteavtale. Pål Pedersen har gitt tilbud for resten av sesongen. 

Tilbudet er godkjent av styret.  

 

04-2020 Årsmøte - medlemsmøter  

Årsmøte tirsdag 21. april kl. 19. Det er sendt henvendelse til kommunen om booking av 

lokaler.  

Sakspapirer skal være utsendt senest den 7. april.  

Styremøte tirsdag 31. mars 

Frist for innkomne forslag søndag 29. mars 

Valgkomiteen har fått informasjon om hvem som ble valgt på årsmøte i 2019.  
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05-2020 Regnskap 2019  

Henning gikk gjennom regnskapet for 2019. Vi ligger an til et overskudd på drift.  

 

06-2020 Budsjett 2021  

Budsjett for 2020 er vedtatt på årsmøte i 2019.  

HA setter opp forslag for budsjett 2021.  

Styret foreslår ikke øking i kontingenten i 2021.  

 

07-2020 Dugnad på stranda  

Vi har fått tilbud fra Skullerud vaktmesterservice om tilsyn og vedlikehold på stranda. 

Tilbudet er godkjent av styret.  

Vi ber Skullerud vaktmesterservice om å rake i strandsonen når sesongen åpnes i uke 

19. Flåten settes ut rundt uke 19.   

 

08-2020 Møte med kommunen  

LR har hatt telefonmøte med kommunen. Det er nå en person i kommunen som har 

ansvar for å rydde opp i sakene velforeningen har ovenfor kommunen. Det vil bli 

befaringer på alle eiendommer for å sjekke om det er noen som har tatt seg til rette 

utenfor egne tomter.  

Ang. toaletter på Obosstranda har LR meldt at vi ikke kan ta ansvar for toalettene på 

stranda.  

LR skal ha møte med kommunen i mars/april. Dato kommer.  

 

09-2020 Opparbeide klippeområde Svaneveien  

MB har fått tilbud om planering av området mellom Svaneveien og Måkeveien. Med 

tanke på overskøtting av områder ønsker styret å avvente med arbeidet. Det vil bli gjort 

noe med området, men ikke på dette tidspunktet. Svingen settes på klippekartet og 

klippes minimum to ganger i året.  

 

 

Neste styremøte: 

Onsdag 12. februar kl. 19-21.30 

 

 

Son, 16. januar 2020  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


