
 
  

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Onsdag den 18. oktober i Karl Pedersens vei 25 
 

Tilstede: Lars Grimsgaard, John Even Lunke Evensen, Anette Glad, Wenche Gulbransen, 
Inge Lehmann  

Ikke tilstede: Anders Lauritzen, 

Referent: Inge Lehmann 

 

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

Styret hadde en åpen diskusjon om opprustning av Blylaget Brygge med etablering av 
badstue samt driftsmodell m.m. Vi har foreløpig ikke mottatt noe svar fra kommunen 
etter befaringen i august. John Even Lunke Evensen tar kontakt med Geir Efjestad, som 
var på befaringen,og får avklart hvilke krav kommunen stiller til tegninger etc. I 
forbindelse med en byggesøknad. 

Verveaksjon for flere medlemmer 

Blylaget Vel har 48 betalende medlemmer i 2017. Målet er 75.  Styret gikk gjennom 
medlemslisten, og det ble besluttet at man gjør et fremstøt på nyåret for å nå målet i 
2018. Det blir sent du fakturaer i januar til alle medlemmer og tidligere medlemmer. 
Samtidig gjøres det et fremstøt mot beboere i Velet som ikke har vært medlemmer 
tidligere. Alle i styret lager en liste over potensielle nye medlemmer som vil bli kontaktet. 

Oppgradering av Velhuset 

Inge Lehmann innhenter tilbud og prissetter de ulike utbedringsarbeidene som skal 
gjøres i Velhuset. Deretter settes det opp en fremdriftsplan.  

Facebook side for Blylaget Vel 

Det er opprettet en Facebook side som heter Blylaget Vel. Det ble besluttet å endre 
navn på Facebook Gruppen med samme navn til «Vi som liker Blylaget». 

 



 
Skilting 

Lars Grimsgaard skal sende brev til Statens Vegvesen i forbindelse med skilting på 
Blylaget. 

Korketrekkeren 

Lars Grimsgaard skal utforme en søknad og undersøker, hvor vi kan søke om midler til 
oppgradering av Korketrekkeren, stien fra Velhuset og opp til Karl Pedersens vei. 

Reguleringsplan Bomansvik 

Styret har sendt en høringsuttalelse til Nesodden Kommune og Frogn Kommune i 
forbindelse med reguleringsplan for Bomansvik.  

Neste styremøte finner sted tirsdag den 21. nov. kl. 18.30 i Karl Pedersens vei 11 


