
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  27.10.2021 

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), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall  Kristine Amdam (KA – felt U), 

  

34-2021 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Godkjent med tillegg om vara feltleder på felt F. 

 

35-2021 Årsmelding 

Årsmelding 2019 og 2020 er lagt frem. Vi legger inn alle referater fra 

medlemsmøtene i årsmeldingen.  

Det har vært mange spørsmål om hvordan det økonomiske blir når reguleringsplanen 

er vedtatt.  

Det er kommet forskjellige innspill rundt renovasjon.  

Styret diskuterte hvorvidt Vestby kommune skulle være representert på årsmøtet.  

 

 

36-2021 Høringsuttalelse  

Forslag til høringsuttalelse sendes ut til alle styremedlemmer. Kommentarer sendes 

til MLK.  

 

37-2021 Budsjett 2022  

HA gikk gjennom forslag til budsjett for 2022. Vi foreslår ikke noen endring i 

kontingent for 2022.  

Felt 2 ønsker et gjerde, dette legges inn i budsjett. HPS innhenter tilbud og sender 

HA. Dette trenger ikke å bestemmes på et årsmøte.  

Feltstyret kan bestemme bortkjøring av snø.  

Styrehonoraret foreslås beholdt på samme nivå.  

Det tas høyde for å kjøpe en ny tilhenger til velforeningen. Den ene vi har i dag er 

såpass ødelagt at den bør byttes ut.  

 

 

  



38-2021 Forslag til årsmøtet  

Dugnadsgruppa ønsker innkjøpt en container til oppbevaring av ATV og utstyr.  

Styret må ha en bedre dialog med dugnadsgruppa. Styret er positive til god 

dugnadsånd.  

 

Styrets innstilling: Styret anser at det ikke kan komme noen innstilling til årsmøtet da 

det mangler en del informasjon rundt priser og plassering og ber dugnadsgruppa 

komme tilbake med dette til årsmøtet.  

 

 

 

39-2021 Forslag fra felt 3  

Medlemsmøtet på felt 3 ønsker at veiene på feltet skal være offentlige og at dagens 

løsning for avfallshåndtering skal beholdes.  

 

Styrets innstilling: Styret tar ikke stilling til denne saken da styret mener at dette 

ivaretas av velforeningens høringsuttalelse.  

 

40-2021 Regnskap 2019-2020 

 

 

Son, 27. oktober 2021 

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  

  

  

 

 


