
 

 

Referat fra generalforsamling avholdt 7.november 2021 

 

Tilstede: 5 representanter fra styret og 10 medlemmer i vellet.  

 

1. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent 

2. Lars Grimsgaard ble valgt til møteleder og Inger-Lise Schie ble valgt som referent. 

3. Årsrapport for 2020 ble godkjent 

4. Regnskap 2020: det ble spørsmål om man kunne spare noen kostnader. Anders 

redegjorde og forklarte om de faste utgiftene og at det ikke er mulig å gjøre noe med 

disse. Det ble også spørsmål om det var nødvendig med forsikring, konklusjonen på 

det er at dette må vi ha. Regnskap som er revidert ble godkjent. 

5.  

Innkomne forslag:    

Rune og Toril Stensrud sine forslag ble diskutert og styret tar inn i sitt arbeidsprogram 

for 2022 henvendelse til kommunen vedr. asfaltering av Blylagveien ned mot brygga, 

mudring utenfor brygga og sikring av trær.  Videre skal det diskuteres om det skal 

felles noen trær slik at solforholdene på brygga blir bedre.                                                       

 

Forslag fra John Even Lunke Evensen ble diskutrert og styret redegjorde for hva som 

foreløpig er ønskelig og hva som har blitt gjort vedr. brygga. Det ble orientert av nabo 

til Snekkerstranda om hva som foregår der. Steinbrygga er under utbedring, eier har 

satt opp skilt om at man ikke kan ferdes her. Dette er pga sikkert fordi steiner raser 

ut. Lars Grimsgård orienterte om arrangementet 17. mai og St.Hansfeiring. Så lenge 

det er mulig uten restriksjoner vil 17. mai og St.Hansfeiring gå som tidligere år dog 

uten St.Hansbål. Forslag var at man kanskje kan sette opp noen bålpanner evt. 

velhuset sin grilltønne. Lars Grimsgård orienterte om status av Storegården og at det 

ikke er noe konkret som foreligger annet enn at kommunen har vært i dialog med 

Oslofjorden friluftsråd og DNT. Videre ble det orientert om Korketrekkeren som er 

under oppgradering. Der vil det snart bli lagt på subus og det vil komme nytt 

rekkverk. 

 

Forslag fra begge ovennevnte vedr. Glenneveien. Fart, belysning og skilting. Dette 

arbeidet vil det bli jobbet videre med og inngår i arbeidsprogrammet i 2022. Ellen 

Merete Øiestad er på saken og har vært i kontakt med Viken fylkeskommune.  

 

6. Arbeidsprogram 2021 ble gjennomgått med kommentarer til de enkelte av punktene 

og hva styret skal jobbe vider med i 2022, herunder henvendelse til kommunen og 



 

 

sikring av Glenneveien som nevnt over. Styret skal også jobbe videre med hva som 

kan gjøres for å få flere medlemmer. 

 

7. Budsjett for 2021 ble godkjent 

 

8. Medlemskontingenten kr 500,- for 2022 forblir uendret. 

 

9. Inger-Lise Schie og Wenche Gulbransen ble gjenvalgt. Stig Kallestad går ut av styret. 

Inge Lehmann kommer inn som styremedlem. 

 

10. . Revisor Jan Bjerklund var ikke tilstede men ble gjenvalg for 2022.  

 

11. Valgkomité ble valgt, Trond Wollert Nygren og Lisbeth Hansen 

  

 


