
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  20.09.2021 

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), Vidar Lian (VL – nestleder), Hans-

Petter Swensen (HPS – felt 2) 

Forfall  
 

  

25-2021 Referat fra forrige styremøte 

Sendt ut til alle. Det mangler en 0 i tilskuddsbeløpet fra sparebankstiftelsen, dette 

rettes opp før referatet legges ut.  

 

26-2021 Økonomi 

Det har kommet en del kostnader på trefelling (langsiktig vedlikehold) og drenering 

på stranda.  

Obos dekket ca 25000 av trefellingen bak Dueveien.  

 

27 - 2021 Årsmøte 

Vi bør gjennomføre årsmøte i løpet av høsten.  

Høringsfristen for omreguleringsplanen for Brevik er 1. desember og vi bør avholde 

medlemsmøter før dette slik at medlemmene kan komme med innspill.  

Forslag om årsmøte i 2021:  

Årsmøte 15. november 

Papirer ute 1. november 

Frist for innkomne forslag 25. oktober 

Frist for innkalling av medlemsmøter er 14 dager 

MLK varsler valgkomiteen om valg 

 

28-2021 Snøbrøyting  

I fjor brøytet Pål Pedersen for oss. Det er kort tid siden han tok over så vi velger å 

fortsette med avtalen vinteren 21/22.  

Avtalen gir 8 brøytinger, dersom det brøytes mer betaler vi per gang.  

Morten skaffer tilbud på snøbrøyting innen 1. oktober. Sendes på epost til 

styremedlemmene.  

Dersom vi skal ha anbud på brøyting bør vi bruke mittanbud.no 



 

 

29-2021 Gressklipping  

Årets siste klipping ble gjort i dag. Vi ble enige i vår at vi skulle sende gressklipping 

på anbud. MB mangler oppdatert kart på felt 2. Leveres MB senest fredag.  

MB sørger for å få sendt ut anbud så snart all dokumentasjon er klar.  

Vi har vært fornøyde med årets gressklipping.  

 

29-2021 Saker fra Linerleveien  

Linerleveien har hatt medlemsmøte. PO ble gjenvalgt som felteder og Gunn Kvæven 

som vara for 2 nye år. 

Det har kommet spørsmål om gjennomføring av årsmøte, referater fra styremøter og 

andre kommentarer om styrets arbeid.  

Det har også kommet spørsmål om hvorfor velforeningen drifter stranda. Styret 

hadde en diskusjon rundt drift av stranda.  

 

30-2021 Arbeid utført på stranda  

Det er lagt ned doble rør på stranda.  

Skaden skyldes aldersslitasje. 

MB sørger for såing med gressfrø. 

 

31-2021 Trefelling 

Det skal felles trær ved ballbanen, dette er trær som allerede er rødmerket fra 

arborister.  

 

32-2021 Pakkeboks 

Pakkeboksen står nå i krysset Måkeveien/Store Brevikvei. Vi er fornøyde med 

plasseringen.  

Velforeningen ønsker ikke å ta ansvaret for kostnadene og strøing foran 

pakkeboksen. Vi ønsker at Posten tar det økonomiske ansvaret og kompenserer oss 

for dette. HA tar dialogen med Posten. Revidert avtale sendes styret før signering.  

Vi bør få et tilbud på pakkeboks fra PostNord for å sammenligne avtalene.  

 

33-2021 Eventuelt 

Det er dialog med kommunen om å få mer lys ved tjernet.  

HPS tar kontakt med kommunen og skolen for å få tillatelse til å islegge grusbanen 

ved skolen.  

Vi har søkt om å kjøpe nye fotballmål til ballbanen.  

 

 

Neste styremøte mandag 27. oktober kl. 19  

 

 

Son, 20. september 2021 

   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær  


