
 
   

 

Refererat fra Styremøte i Blylaget Vel 
Mandag den 8. januar i Glenneveien 211 
 

Tilstede: Lars Grimsgaard, Anders Lauritzen, Wenche Gulbransen, Anette Glad, Inge 
Lehmann  

Ikke tilstede: John Even Lunke Evensen  

Referent: Inge Lehmann 

 

Regnskap 2017 

 Styret gikk gjennom regnskapet for 2017, og det er nå klargjort for revisjon. 

Generalforsamling 

Det ble besluttet å innkalle til Generalforsamling søndag den 6. mai kl. 15.00 

Foreløpige saker som skal på agendaen: Badstu, Bryggeanlegg, Velhuset. 

Vervekampanje og fakturering av medlemsavgift 

Inge Lehmann lager forslag til vervekampanje som skal skje i forbindelse med 
utsendelse av faktura på medlemsavgiften i februar/mars. 

Inspeksjon av elektrisk anlegg i Velhuset 

Anders Lauritzen orienterte om at Norgesnett har inspisert det elektriske anlegget i 
Velhuset. Det ble pålagt å bytte til en jordet kontakt til viften på toalettet. Anders sørger 
for at dette skjer samt kjøper inn 2 nye brannslukningsapparater. 

Oppgradering av Velhuset 

Det ble besluttet å starte med oppussing av toalettet og gangen utenfor toalettet. Det 
tas sikte på at dette arbeidet kan skje mellom påske og Sankt Hans. 

 

 



 
Badstu og bryggeanlegg 

For å komme videre i saken med badstu og bryggeanlegg beslutet styret å jobbe 
videre med dette som 2 prosjekter. Første delen blir bryggeanlegget, hvor Lars 
Grimsgaard og Wenche Gulbransen vil lage et forslag til prosjektbeskrivelse og søknad 
om finansieringsmidler.  

Videre vil styret få kartlagt hvor stor interessen er for badstu blant beboerene på 
Blylaget. Det tas sikte på at man får dette kartlagt før Generalforsamlingen. 

Snekkerstranda 

Anders Lauritzen tar kontakt med nye eiere av Snekkerstranda. Lars Grimsgaard sjekker 
tidligere skriv til Frogn Kommune i forbindelse med ønske om omregulering av stranden 
til offentlig friområde. 

Kommunesammenslåing  

Lars tar kontakt med Fylkesmannen for å høre status vedrørende vår henvendelse om 
sammenslåing av Blylaget til en kommune under Nesodden. 

Storgården 

Lars Grimsgaard kontakter Nesodden Kommune for å høre hva som har skjedd, etter at 
styret hadde befaring med en representant fra Plan, teknikk og miljø 22. august 2017. 

Kulturdag på Blylaget 

Det jobbes videre med å arrangere en kulturdag, Flere kunstnere og kunsthåndverkere 
har sagt seg positive til å delta. Utfordringen er å finne en dato som passer. 

 

Neste styremøte finner sted tirsdag 20.februar kl. 18.30 hos Lars Grimsgaard 

 

 


