
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  27.10.2020 

Sted  Teams  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Vidar Lian (VL – nestleder), Henning 

Andreassen (HA - økonomiansvarlig), 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) 

  

32-2020 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Ingen kommentar  

 

33-2020 Økonomi   

Lite nytt å melde på økonomifronten. Vi bør begynne å jobbe med budsjett for 2021. 

Der må det presiseres treskjødsel, evt. sette dette på langsiktig vedlikehold.  

 

34-2020 Møte med kommunen  

Det er ikke gjennomført noe møte med kommunen. Eneste kontakt som har vært 

med kommunen er under befaring av trær på stranda.  

Kommunen planlegger et møte med velforeningen i anledning overskøtting, dette 

møtet er planlagt gjennomført før jul.  

 

35-2020 Parkeringsplasser 

Det er ikke gjennomført befaring på parkeringsplassene. HA har tatt en runde og tatt 

bilde av alle parkeringsplassene med unntak av på Felt 2. På felt 3 er det ikke behov 

for noe asfaltering. HA sender bildene til alle i styret, vi lager en prioriteringsliste utfra 

bildene.  

  

36-2020 Snømåking  

Det er gjort avtale med Pål Pedersen om brøyting. Det brøytes ved 10 cm snøfall. Vi 

legger avtalen ut på nettsidene til velforeningen.  

 

37-2020 Oversvømmelse – utbedre drenering 

Det er en kum som er tett på parkeringsplassen mellom Vibeveien og Rugdeveien. 

LR sørger for spyling/åpning av kummen.  

Velforeningen har tidligere etterlyst plan for vedlikehold av kummer fra Vestby 

kommune.   



 

38-2020 Treskjødsel 

Kommunen skal sende oss oversikt over trær som er vernet. Vi bør legge ut 

informasjon om hva vi gjør med trær. Vi trenger å legge ut informasjon om trær og 

hvilke trær som skal felles. Vi bør se om vi kan få opp en plakett/informasjon om eika 

ved parkeringsplassen ved Rugdeveien. Arboristene som vi brukte tidligere i år har 

lagt ned firmaet.  

Vi må passe på at rødmerkene som er satt på trærne ikke forsvinner.  

Det har falt ned et tre ved gangveien mellom Måkeveien og Falkeveien.  

LR sjekker med Obos og kommunen om det er mulig å få felt noen trær. 

 

 

39-2020 Eventuelt  

Julebord 

Vi gjennomfører ikke julebord i 2020.  

 

Årsmøte 

Vi ønske å gjennomføre årsmøte 2021 tidlig på året dersom det kan gjennomføres. 

På neste styremøte bør vi vurdere om vi skal avholde et møte digitalt. De viktigste 

sakene vi trenger å få gjennomføre på årsmøtet er valg og budsjett. HA og MLK 

sjekker muligheter for forskjellige måter å gjennomføre digitalt årsmøte.  

 

Neste styremøte: mandag 23. november kl. 20 

 

Son, 27. oktober 2020  

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 


