
 

 

       

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  12. februar 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), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder) 

  

10-2020 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent.  

 

11-2020 Lekeplasser, status og fremdrift 

Det er gjennomført befaring med Lekeplasseksperten for oppgradering av parken i 

Dueveien. Oppdatert pristilbud kommer i løpet av uke 7. Arbeidene starter så snart 

tilbud er mottatt og godkjent.  

Feltene bør nå se på lekeplassene og hva som bør oppgraderes/søkes om i neste 

omgang.  

 

12-2020 Årsmøte  

Resultat 2019 

Henning gikk gjennom resultatet fra 2019. Fra overskuddet overføres 153000 til 

lekeplasser, 5000 til trafikktiltak og 210 000 til strategiske midler/langsiktig vedlikehold. 

Det settes også av 150 000 av overskuddet til vedlikehold/asfaltering av 

parkeringsplasser. Det skal lages en prioritert liste over alle parkeringsplassene, denne 

diskuteres/settes på første styremøte etter årsmøtet.  

Egenkapitalen øker da med kr 64 000,-  

 

Budsjett 2021 

Henning la frem forslag til budsjett for 2021.  

 

Alle innkallinger til medlemsmøter må inneholde dato for årsmøte og frist for innkomne 

forslag til årsmøtet.  

 

 

13-2020 Nedblåste trær – risiko, plan og forbygging 



  

  
  2  

Trær som har falt ned må kuttes ned og fjernes. Det bør leies 

fliskutter på dugnaden for å kutte flis fra trær som må tas.  

Vi leier inn en arborist for å vurdere trær som kan være farlige/syke.  

Feltlederne går gjennom egne felt og ser på trær som skal vurderes. Gjennomgangen 

bør gjennomføres før dugnaden.  

Vi sjekker med NMBU om de kan stille med arborist. 

  

14-2020 Eventuelt 

Trær felt 2 

Det er stor forskjell på kommunens eiendom og velets områder. På velforeningens 

eiendom bør det ryddes og ordnes opp. Plan for vedlikehold tas opp på medlemsmøte. 

Området gjennomgås med arborist.  

Dugnad 2020 

Dugnad 2020 blir gjennomført 24.- 26. april. Feltlederne bestiller container selv til 

dugnaden. MB bestiller fra felt 1 og U. Containere til dugnad bestilles så snart som 

mulig.  

Status felt 3 

Kommunen bytter vannledning på feltet. Området skal være ferdig i midten av april.  

Status felt F 

Linerleveien og Myrsnipeveien har fått pålegg om å sette opp postkassestativ i veiene. 

Det skal opp to stativ på feltet. Beboerne må selv dekke kostnadene med stativet.  

 

 

 

Neste styremøte: 

Onsdag 31. mars kl. 19 

 

 

Son, 12. februar 2020  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  


