
 
  

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Onsdag den 7. juni i Bøkeveien 6 
 

Tilstede: Lars Grimsgaard, Wenche Gulbran 

sen, Anette Glad, Inge Lehmann  

Ikke tilstede: John Even Lunke Evensen, Anders Lauritzen  

Referent: Inge Lehmann 

 

Godkjennelse av referat fra Generalforsamlingen  

Styret godkjente referatet fra Generalforsamlingen. Referatet gjøres tilgjengelig på 
hjemmesiden til Blylaget Vel. 

Opprustning av Blylaget Brygge med badstue, toalett, badeplass, 
adkomstbrygge/badebrygge 

Anette Glad har, det siste året, vært i jevnlig kontakt med Nesodden Kommune i 
forbindelse med ovennevnte sak. Det ble besluttet at Lars Grimsgaard/John Even Lunke 
Evensen overtar kontakten videre. 

Følge opp bevaring/sikring av Storgården. Anmode kommunen om at det nordre 
fraflyttede huset på Linaro bør rives så raskt som mulig. 

Lars Grimsgaard forsøker å få en dialog med Nesodden Kommune i ovennevnte sak.  

Innkjøp av gressklipper og kantklipper 

Lars Grimsgaard og Wenche Gulbransen har vært og sett på ny gressklipper og 
kantklipper. Det er budsjettert med et beløp på kr 10.000,- og bestilling blir foretatt når 
det foreligger et skriftlig tilbud fra leverandøren. 

Rekruttering av nye medlemmer 



 
Blylaget Vel har hatt en nedgang i antall medlemmer fra 2015 til 2016. I regnskapet er 
det budsjettet med en økning i medlemstallet. Styret vedtok derfor at man til høsten skal 
gjøre et fremstøt for å øke medlemsmassen 

 

StyreWeb 

Styret vedtok å ta i bruk StyreWeb for å forenkle driften og kommunikasjonen med 
medlemmene. Inge Lehmann bestiller modulene: Styreweb basis, Medlemmer Extra, 
Økonomi og Hjemmeside. Disse modulene koster kr 2.400,- for et år. 

 

Sankt Hans feiring 

Styret arrangerer Sankt Hans feiring fredag den 23. juni.  

Wenche Gulbransen lager informasjonsskriv. Anette Glad sørger for at disse blir satt opp 
på alle postkassestativer. John Even Lunke Evensen sørger for at grillene tennes og er 
klare til kl. 18.00. Bålet tennes kl. 21.00. Styret møter kl. 17.30 for å sette frem bord og 
stoler. 

 

Neste styremøte finner sted tirsdag den 15. august kl. 19.00 i Glenneveien 211. 

 

 


