
       

 

  

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  26. mai 2020  

Sted  Son Sentrum (Soon Vision)  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Henning Andreassen (HA - 

økonomiansvarlig), Vidar Lian (VL – nestleder), Monica Lien Kjønsø (MLK 

– sekretær), Stein Stubberud (SS – Felt 3), Morten Børud (MB – felt 1), 

Peer Olsen (PO – felt F), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall  Kristine Amdam (KA – felt U) 

  

15-2020 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent.  

 

16-2020 Årsmøte 

Vi rakk ikke å ha årsmøte før corona kom.  

Vi får ikke leie kommunale bygg før etter sommerferien. Felt 3 og felt F har ikke 

gjennomført medlemsmøter, dette må gjennomføres før årsmøtet.  

Årsmøtet og medlemsmøter gjennomføres så snart det er mulig.  

 

17-2020 Trær og treskjødsel  

1. LR informerte om at det er tatt flere trær under dugnaden enn det som var 

planlagt. Kommunen har sagt at det ikke skal felles trær på feltene før kommunen 

har kartlagt trær som skal beholdes. LR er i dialog med kommunen med tanke på 

trær som er anbefalt felt. 

LR har vært i kontakt med Obos og den personen som har ansvar for området her 

i Son. Obos sørger for felling av trær som må felles. De starter med trærne ved 

Svaneveien 32.  

2. Arborist har gått gjennom feltene med unntak av felt U, nederste del av 

Rugdeveien og stranda. Dette er områder som også skal gjennomgås.  

3. Det er tatt flere trær i Svaneveien under dugnaden. Det er muligens tatt flere trær 

enn det arboristen noterte.  

4. Vi må se på rutinen for felling av trær. Forslag til ny rutine legges frem på neste 

styremøte. Dette på grunn av nye retningslinjer fra kommunen. Det skal ikke 

godkjennes felling av nye trær før tidligst neste styremøte.  

Vi må se på økonomi ved felling av trær.  

 



18-2020 Parkeringsplasser 

De siste hullene nederst i Vibeveien er asfaltert.   

Det må settes av plass til flere parkeringsplasser i reguleringsplanen.  

Det ble ikke bestilt feiing på parkeringsplassene i forbindelse med dugnaden.  

Det bør ses på om alle parkeringsplassene skal reasfalteres. Vi må kartlegge behov. 

Det må tas en befaring på alle parkeringsplassene. LR setter opp dato for befaring.  

  

19-2020 Lekeplasser 

Lekeparken i Dueveien er ferdig oppgradert. Vi ser på neste sted vi kan søke om 

oppgradering.  

Lekeplassen i Løvsangerveien trenger oppgradering. VL og SS ser på muligheten for 

å lage et prosjekt. 

MLK ser på muligheten for å sette opp treningsapparater som kan være tilgjengelige 

for alle. Vi sjekker priser og mulighet for å søke om dette.  

Vi bør kjøpe nye mål til grusbanen.  

Det er kjøpt inn fotballmål til felt 3 som skulle vært montert opp, disse er ikke montert, 

dette må gjøres.   

Det ligger rundstokker utenfor parken, disse skal brukes på lekeplassen i 

Rugdeveien. MB gir beskjed til David om dette.  

 

20-2020 Stranda 

Kommunen holder toaletter stengt og setter ikke ut badeflåter ennå. Vi avventer 

utsetting av vår badeflåte til kommuneoverlegen har vurdert dette.  

Vi henviser til dette på facebook.  

 

21-2020 Møte med kommunen 

Det er ikke gjennomført møte med kommunen, dette skyldes corona. LR jobber 

videre med å få på plass et møte med kommunen.  

 

22-2020 Drenering/fuktighet under rekke i Svaneveien 

Under rekke i Svaneveien er det fuktig. Vi kan ikke se at det er velforeningen som 

har ansvar for grøfter og fukt. Det lekker fra tjernet og muligens i rørene fra tjernet. Vi 

skulle hatt oversikt over hvem som har ansvar for tjernet og utløpet. Velforeningen 

kommer til å ta opp dette som en av sakene når vi får gjennomført møte med 

kommunen.  

 

23-2020 Regnskap hittil 

Containerne ble dyrere på dugnaden i år fordi det ble kastet mye annet enn 

hageavfall i containerne.  

Vi har en del utestående i kontingent.  

 

24-2020 Eventuelt  

Hull i Hegreveien er asfaltert 

Styreweb 

 

 

 



 

Neste styremøte: 

torsdag 18. juni kl. 19 

Dersom vi ikke ser at vi har saker som må tas opp utsetter vi.  

 

 

Son, 26. mai 2020  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 


