
Referat fra generalforsamling avholdt 11. okt. 2020 

 

Tilstede: Alle 6 representanter fra styret 

11 medlemmer i vellet. Samtlige hadde gitt beskjed på forhånd pga koronasituasjonen. 

 

1. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent 
2. Lars Grimsgaard ble valgt til møteleder men orienterte om at han trakk seg ut  

angående salg av grunn under pkt. 5 og referent fungerte da som møteleder. Inger-
Lise Schie ble valgt som referent. 

3. Årsrapport for 2019 ble godkjent 
4. Regnskap 2019 godkjent 
5.  

Innkomne forslag:   Lars Grimsgaard har ønske om å kjøpe ca. 70 kvm grunn fra 
Blylaget vel for kr. 100,-/m2 (ca. kr. 7.000,-) ble godkjent etter en orientering om 
betydningen og evt. fordeler/ulemper. Grunnen ligger i et LNF område (Landbruk, 
natur og fritid) samt innenfor 100m belte. Begge deler er grunnlag for at man ikke 
kan sette opp noe form for byggverk. Det skal felles en del trær på den angitte grunn.                                           
 
BIFEN har bedt om tilskudd fra Blylaget vel til deling av utgifter til tre nye badebøyer. 
Styret hadde innstilt at det skulle settes av inntil kr. 6.000,-. Innstillingen ble 
godkjent. 

Arild Hagen og Therese Heggedal har bedt om at vellet jobbber for å få                    
fartsdempende tiltak i Glenneveien. Styret informerte om at dette er på agendaen. 
Flere av de fremmøtte var enige i at her må det gjøres noe, og flere forslag kom frem 
som det skal jobbes videre med. Ellen-Merete Øiestad som styremedlem fikk ansvar 
for å gjøre noen forundersøkelser for å kartlegge mulighetene. Videre skal dette 
håndteres i samarbeid med styret. 

6. Arbeidsprogram 2020 ble gjennomgått med kommentarer til enkelte av punktene. 
Styret skal jobbe videre med å få toaletter på Linaro friområde. Det kom forslag om 
at dette kanskje burde gå via kommunelegen og siden dette er kommunalt at dette 
også må være kommunens ansvar også hva gjelder tømming og renhold. 
 
Det er foreløpig ingen avklaring på hva planen for Storegården er. Dette ansvaret 
ligger fremdeles hos Nesodden kommune. Turist foreningen og Oslofjorden 
friluftsråd er aktuelle kandidater for evt å overta ansvaret. 
 



Enighet om at samarbeidet mellom BIFEN og Blylaget vel om vedlikehold av Velhuset 
må tas opp igjen. 
 
Finn-Anders Lauritzen informerte om at det er velforbudet som i fellesskap for alle 
vel søker om fritak for eiendomsskatt.  
 
Det var noen bemerkninger til at stien bak velhuset ble vedtatt av Statens Kartverk at 
den skal hete Korketrekkeren og ikke navnet etter forfatteren Torborg Nedreaas. 
 
En stor takk til Ellen-Merete Øiestad som viste et stort engasjement for badebøyer i 
Sinding bukta med resultat av godkjenning for oppsetting av 8 bøyer. 
 

7. Budsjett for 2020 ble godkjent 
 

8. Styrets forslag om å øke medlemskontingenten for 2021 til kr. 500,- ble godkjent. 
 

9. Valg: Lars Grimsgaard som leder ble gjenvalgt, Finn-Anders Lauritz ble gjenvalgt som 
styremedlem med overlater kasserer vervet til Ellen-Merete Øiestad som også ble 
gjenvalgt. Revisor Jan Bjerklund var ikke tilstede men er valgt også for 2021. 
Valgkomiteen var ikke tilstede men ble også valgt for 2021. 

  

 


