
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  01.02.2022 

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), Hans-Petter Swensen (HPS – felt 2), Kristine Amdam (felt U) 

Forfall  Vidar Lian (VL – nestleder) 

  

1-2022 Referat fra forrige styremøte 

Ingen kommentarer, siste styremøte gjaldt reguleringsplan.  

 

2-2022 Regnskap 2021 

Henning gikk gjennom regnskapet og kom med forslag til avsetninger til fond. Endelig 

styregodkjenning av regnskapet gjøres på neste styremøte 

 

3-2022 Årsmøte  

Årsmøte tirsdag 26. april.  

Årsmøtepapirer må være ute senest 12. april 

Styremøte 5. april  

Frist for innkomne forslag 1. april 

Medlemsmøter på feltene skal avholdes før 1. april og kalles inn med to ukers varsel.  

Frist for innkomne forslag skal stå i innkallingen til medlemsmøte.  

 

MLK tar kontakt med Valgkomiteen. Vi går gjennom gamle referater for å få helt 

oversikt over hvem som er på valg. Dette har kommet litt skjevt ut på grunn av 

pandemien.  

 

LR og MLK ser på vedtektene til neste styremøte. Det er gjort noen endringer i 

vedtektene på tidligere årsmøter som ikke er lagt inn. Dette må gjennomgås.  

HA begynner å jobbe med budsjett. Alle melder inn ønsker og behov til budsjett.  

 

4-2022 Busskur i Måkeveien  

Kommunen har i Vestby avis sagt at en eventuell søknad om busskur må komme via 

velforeningen. LR og MLK sender en formell henvendelse til kommunen. MB sender 

over dokumentasjon fra tidligere dialog med kommunen.  

 



5-2022 Redskapsbod/garasje 

LR er i dialog med kommunen om det er mulig å sette opp garasje eller redskapsbod 

på fotballbanen.  

Vi har fått lov til å bruke en garasje som kommunen eier i Svaneveien til ATV og 

utstyr. VI har ikke noen skriftlig avtale med kommunen ennå. 

 

6-2022 Planlegging dugnadsgruppen  

Dugnadsgruppen skal primært jobbe med trær og dugnader. Første prioritet er trær 

som er merket fra arboristen.  

Det er satt av en pott til driftsgruppa til innkjøp.  

Det må utarbeides en rutinebeskrivelse for dugnadsgruppa og bruk av velforeningens 

utstyr, LR og MLK legger frem forslag til rutinebeskrivelse på neste styremøte.  

HPS, MB, LR og PO har et møte med dugnadsgruppa.  

 

7-2022 Dueveien  

Dueveien er skiltet med innkjøring forbudt og det bør derfor ikke være behov for 

parkering forbudt skilt.  

Beboere oppfordres til å inn en formell klage når det gjelder parkering eller innkjøring 

i veien. 

Vi oppfordrer alle til å bruke garasjer, minne om at skiltene med forbud mot 

motorvogn gjelder. Påpeke at det ikke er lov å sette biler på friområder.  

 

8-2022 Pakkeautomat  

Postnord har kommet med ønske om å sette opp pakkeboks. Styret vedtok 

enstemmig at vi inngår avtale med Postnord. Lars og Henning har fullmakt til å inngå 

avtale med evt andre leverandører av pakkebokser.  

 

9-2022 Gressklipping 

MB har fått tilbud på gressklipping og gikk gjennom dette.  

Han foreslår at vi fortsetter med Hagtorn (tidligere Kolsrud) som har klipt for oss de 

siste årene. De har en god pris og vi er fornøyde med det arbeidet de har gjort de 

siste årene.  

Styret er enstemmige i at vi fortsetter med Hagtorn.  

 

10-2022 Eventuelt 

Spørsmål fra felt U. Det er behov for å oppgradere elanlegget. De lurer på om alle 

beboere kan pålegges å være med på å dekke kostnader ved oppgradering av 

elanlegget. Garasjelaget er opprettet som et rent strømlag. Styret i velforeningen er 

delt i om vi tror alle kan pålegges å dekke kostnader ved oppgradering av elanlegget. 

Styret oppfordrer garasjelaget til å diskutere dette på møte.  

 

Felt 3 har fått en henvendelse fra Blåmeisveien med ønske om å brøyte en vei som 

ikke blir brøytet. SS tar kontakt med kommunen for å be om en avklaring og for å få 

dem til å ta tak i brøytingen.  

 

Neste styremøte, tirsdag 1. mars kl. 19.  

 



Son, 1. februar 2022   

Monica Lien Kjønsø 

Sekretær 


