
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  18.05.2021 

Sted  Teams  

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), 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), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder) 

  

20-2021 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Ingen kommentarer. 

 

21-2021 Økonomi 

Årets dugnad endte på budsjett. I år gikk alle containere som hageavfall.  Det hjalp å 

passe på hva som ble kastet i containerne.  

Snøbrøyting har blitt fakturert for hele vinteren.  

Vi har fått 140 000 fra Sparebankstiftelsen DnB til innkjøp av ATV. Vi har også fått 

inn bidrag på vipps til ATV. 

Vi har fått 8 800 fra kommunen i Nærmiljøtilskudd.  

Vi kan god kontroll på økonomien.  

Det er satt av 30 000 til drift av felt. Det er brukt ca 6 000 av denne summen til nå i 

år.  

Det er oppdaget en rotte på felt 3. De ønsker å sjekke om det er flere i området. Det 

er ikke meldt om privathus som har fått inn rotter. LR har bekjente som jobber med 

skadedyrutrydning.  

 

22-2021 Stranda 

Det er vanskelig å få tak i folk i kommunen. LR har snakket med Geir Gudmundsen i 

kommunen. De har filmet og sjekket rørene på stranda to ganger. De finner ingenting 

som er tett og heller ikke noen lekkasje. De mener derfor det er et naturlig, nytt 

oppkomme som har oppstått.  

Vi må få tak i noen som kan reparere stranda. Dette må gjøres av noen med 

kompetanse til arbeidet. Reparasjon bør foretas før sommersesongen.  

LR tar tak i dette umiddelbart.  

 

Kommunen nekter å vaske toalettene på stranda.  



Vi må vurdere om vi ønsker å ta jobben med å vaske toalettene eller om vi skal be 

kommunen låse toalettene. Vi er enige om at vi ikke ønsker at kommunen åpner 

toalettene. Vi setter opp en plakat om at toalettene er stengt da det ikke er avtale om 

vask.  

 

Vi bør sette dato for dugnad på stranda. Men vi må sjekke om vi får utbedret stranda 

først.  

 

23-2021 Eikeliveien  

Vi tar en prat med beboerne i Eikeliveien torsdag 27. mai kl. 18. MLK og SS møter 

dem.  

 

24-2021 Eventuelt 

Dugnadsgruppa har gjort en god jobb. Det kjøpes inn en motorsag ekstra.  

Redningsbøyene på tjernet er kastet ut på tjernet. Velforeningen har et fadderansvar 

for bøyene. Vi kjøper inn nye bøyer.  

 

Son, 18. mai 2021 

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 


