
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  23.03.2021 

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), Kristine Amdam (KA – felt U) 

Forfall  Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

  

10-2021 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Ingen kommentarer. 

 

11-2021 Årsmøte/årsmelding 

Det er lagt ut beskjed på hjemmesiden om at årsmøtet er utsatt. MLK skriver utkast til 

årsmelding og sender til LR for gjennomlesning.  

Vi ser på muligheten for å gjennomføre årsmøte utendørs mot sommeren, evt. bruke 

Obos sin løsning.  

På neste møte ser vi an hvordan situasjonen er nå.  

 

12-2021 Økonomi 

HA gikk gjennom regnskapet for 2020.  

HA gikk gjennom forslag til budsjett for 2021.  

Post strand/ballbane/naturforvaltning endres til 100 000 

Post tilhenger endres til 7000 

Post juridisk bistand endres til 100 000 

 

13-2021 Informasjon etter møte om spillemidler  

PO deltok på møte kommunen arrangerte om spillemidler forrige uke.  

 

14-2021 Dugnader 

Gruppa som har organisert brøyting på tjernet ønsker at velforeningen kjøper inn 

utstyr til trefelling og rydding. Styret mener det holder å kjøpe inn en motorsag og 

verneutstyr for to personer. Tre styremedlemmer (HA, LV og PO) stemte for å kjøpe 

vedkløver, fem styremedlemmer stemte mot.  

Bruk/uthenting av utstyr fra containeren skal gås gjennom et styremedlem/feltleder.  

 



Dugnad på fellesområdene er 24. og 25. april. MB bestiller dugnader. Felt F skal ikke 

ha container i år.  

Viktig presisering angående dugnad, det skal ikke hugges trær.  

Privat hageavfall kan kastes i hengeren søndag kveld dersom det er plass. Det skal 

ikke kastes annet enn hageavfall i containeren.  

Vi sjekker priser på feiing og bestiller dette. Feltene må varsles om når det blir feiing 

så biler kan flyttes.  

Det skal ikke leies ned fliskutter.  

Trær som har falt ned i skogen i enden av ballbanen ryddes på dugnad.  

 

15-2021 Lekeplasskontroll  

VI har fått et tilbud fra Skan-kontroll på hovedettersyn og funksjonsettersyn. Vi er litt 

usikre på om prisen gjelder alle lekeplasser eller om det er per lekeplasser. Styret gir 

HA og VL fullmakt til å inngå avtale om lekeplasskontroll.  

Vi må sjekke hva som må gjøres. VL sjekker med Skan-kontroll hvilke kontroller 

velforeningen må ha mellom funksjonsettersyn og hovedettersyn.  

 

16 -2021 Vannlekkasje på stranda  

VL har blitt intervjuet av Vestby avis om stranda.  

LR har snakket med teknisk etat som skulle sende noen for å sjekke om det er 

lekkasje, det ser ikke ut til at kommunen har gjort noe.  

LR kan ta med kamera fra jobben for å sjekke om det er lekkasje i dreneringen.  

LR og VL tar befaring på stranda, tid er ikke bestemt.  

 

17-2021 Henvendelse fra Dueveien 2 

Henvendelse fra Dueveien 2 om felling av trær. Det er ønske om å felle store trær i 

nærheten av huset. Det gjennomføres en befaring onsdag 24. mars kl. 1730.  

  

18-2021 Velforeningens eiendeler  

Det må lages en oversikt over alle velforeningens eiendeler. Alle feltledere melder 

inn oversikt over utstyr. Vi bruker oversikten i styreweb for å holde orden. Samt at vi 

må få dette inn på nettsiden.  

 

19-2021 Eventuelt  

Innspill fra Svaneveien. De ønsker å forskjønne området og vil ha midler til dette. MB 

ber om en plan og ramme for dette.  

 

 

Neste styremøte: tirsdag 20. april kl. 19.  

 

Son, 23. mars 2021 

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 


