
 

REFERAT/VEDTAKSPROTOKOLL FRA 

ÅRSMØTET I STORE BREVIK VELFORENING 

Mandag 15. november 2021 kl. 1900 på Brevik skole 

 

SAKER:  

1. Konstituering 

a. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble enstemmig godkjent 

 

b. Godkjenning av dagsorden 

Forslag fra styret om å flytte innkommen sak 2 som gjelder høringsuttalelse til 

kommunen til etter at de øvrige sakene er gjennomført (dvs etter sak 7) 

Dagsorden ble enstemmig godkjent med flytting av innkommen sak nr. 2.  

 

c. Fastsettelse av stemmetall 

Antall stemmeberettigede: 53 

 

d. Valg av dirigent 

Monica Lien Kjønsø ble enstemmig valgt 

 

e. Valg av referent 

Henning Fleisje Andreassen ble enstemmig valgt 

 

f. Valg av tre medlemmer til tellekorps 

Roar Skalle Dieserud, Aleksander Olsen og André Torp ble enstemmig valgt 

 

g. Valg av to medlemmer til å godkjenne referatet 

Roar Skalle Dieserud og Bjørn Inge Almås ble enstemmig valgt. 

 

2. Årsberetning fra styret 

Styreleder gjennomgikk årsberetningen. 

Årsberetningen ble enstemmig godkjent. 

 

3. Årsberetning fra feltene 

Årsberetningene består denne gang av referatet fra siste medlemsmøte på feltene.  

Årsberetningene ble enstemmig godkjent. 

 

4. Godkjenning av regnskapet for 2019/2020 

Regnskapene for 2019 og 2020 ble enstemmig godkjent 

 

5. Innkomne saker 

Sak 1: Innkjøp av oppbevaringsløsning for utstyr.  

Innhentet tilbud på ny 20 fots container lyder på kr 48.000 ekskl mva. 

Forslag: Styret og dugnadsgruppa sørger for innkjøp av oppbevaringsløsning til utstyr inntil kr 

80.000. Plassering avklares. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 2: Behandlingen av sak 2 ble flyttet til etter sak 7. 

Høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan til Vestby kommune 

  



 

 

6. Budsjett 2021 og 2022 

Budsjettforslaget for 2022 ble justert med innkjøp av oppbevaringsløsning jf. innkommen sak 1 

(punkt 5 over) slik at budsjettert underskudd i 2022 er kr 68.400. 

 

Enstemmig vedtak: Forslag til budsjett 2021 og budsjett 2022 med endring godkjennes. Utover 

budsjetterte poster kan det benyttes av oppsparte fond/avsetninger. 

 

7. Valg 

Forslag fra valgkomiteen er at de som opprinnelig var på valg i 2020 velges på dette årsmøtet, 

mens resten av styremedlemmene (som opprinnelig skulle velges i 2021) velges i 2022. 

Valg av feltleder (styremedlem fra) felt 3 og U utsettes til neste årsmøte. Dvs at de som er på 

valg i dag er nestleder, kasserer, styremedlem (felt 1). 

 

Følgende valg ble gjennomført ved akklamasjon: 

Kasserer: Henning Fleisje Andreassen gjenvalg, 2 år 

Nestleder: Vidar Lian   gjenvalg, frem til neste årsmøte 

Styremedlem: Morten Børud (felt 1)  gjenvalg, 2 år 

 

5. Innkomne saker 

Sak 2: Behandlingen av innkommen sak 2 ble flyttet til etter sak 7. 

Forslag til høringsuttalelse til forslag til reguleringsplan til Vestby kommune 

 

Møteleder innledet saken. 

Styret har skrevet et forslag til høringsuttalelse. Denne er sendt ut som innkommen sak til 

årsmøtet. Styret ønsker innspill til denne og at årsmøtet samler seg om hva som er viktigst for 

styret å jobbe med videre. 

 

Styret oppfordrer at alle som ønsker endringer i reguleringsplanen sender inn personlige 

innspill til kommunen. Dette trenger ikke være så veldig formelt, det kan fylles ut et ganske 

enkelt skjema på kommunens hjemmesider, man kan sende brev i posten eller sende en 

«enkel» epost. E-post: post@vestby.kommune.no, Brevpost: postboks 144, 1541 Vestby, 

Elektronisk skjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3629&externalId=3019  

 

Det ble videre åpnet for spørsmål, kommentarer og innspill fra salen. Det var flest innspill om 

felles renovasjonsløsninger, overskjøting av veier og parkeringsplasser. Det ble understreket 

fra styret at reguleringsplanen handler om arealdisponering – altså hvilke arealer som evt 

avsettes til fremtidig felles renovasjonsløsning, og ikke om selve løsningen. Det samme 

gjelder parkeringsplasser – det er nå man kan avsette arealer til parkering. Senere kan det 

vurderes å opparbeide parkeringsplass eller ikke. Nå må man tenke langsiktig. 

 

Under behandlingen forlot 3 stemmeberettigede salen, og det var 50 stemmeberettigede til 

stede da man gikk til avstemming på følgende: 

1. Ønsker medlemmene at veier skal overføres til velforeningen? 

Nei: Enstemmig 

Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke at veier skal overskjøtes til velforeningen. 

 

2. Ønsker medlemmene at det settes av områder til felles renovasjonsløsninger? 

Ja: 10 av 50 

Vedtak: Årsmøtet ønsker ikke at det i reguleringsplanen skal settes av områder til felles 

renovasjonsløsninger. 

 

3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å skrive ferdig høringsuttalelse: 

Ja: enstemmig 
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Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å skrive ferdig og sende høringsuttalelse til Vestby 

kommune. Medlemmene oppfordres til å sende innspill og gode argumenter til styret. Siste 

frist for innspill: innen 22. november 2021. 

 

Det ble ytret ønske om å spisse høringsuttalelsen, og være tydeligere på hva man ikke 

ønsker. De tre aller viktigste sakene å jobbe videre for å påvirke er veier, felles 

renovasjonsområder og parkeringsplasser.  

 

 

Store Brevik, 16.11.2021 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Henning Fleisje Andreassen    Monica Lien Kjønsø 

Referent (sign)      Møteleder (sign) 

 

 

 

Undertegnede bekrefter at vedtakene er korrekt referert: 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

Roar Skalle Dieserud     Bjørn Inge Almås 
(sign)       (sign) 

 

 

 


