
 

Innkalling til generalforsamling  
 

Søndag 22. mai 2022 kl. 1500 på velhuset. 
 
 

Dagsorden 
 
1) Godkjenning av innkalling 
 
2) Valg av møteleder og sekretær 
 
3) Årsrapport for 2021 
 
4) Regnskap 2021 
 
5) Innkomne forslag: 
Forslag fra Finn Melsom om at alle styrereferater bør legges ut på vellets hjemmeside. 
Forslag fra Karin Westrheim om at vellet bør følge opp tre miljøforhold rundt 
Blylagdammen. 
 
6) Arbeidsprogram 2022 
 
7) Budsjett 2022 
 
8) Kontingent - Styret foreslår at kontingenten forblir uendret. 
 
7) Valg 
Lars som leder og Anders og Ellen Merete som styremedlemmer står på valg. I tillegg 
skal valgkomite og revisor velges. Valgkomiteen legger fram sitt forslag på 
generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 

  



 

Å rsrapport for 2021 – Blylaget Vel 
 

Organisasjonsforhold 
I 2021 har styret bestått av: 
Formann    Lars Grimsgaard  
Kasserer   Anders Lauritzen  
Styremedlem   Wenche Gulbransen 
Styremedlem   Inger-Lise Schie  
Styremedelm   Ellen-Merete Øiestad 
Styremedlem   Inge Lehmann 
 
Blylaget Vel hadde 58 betalende medlemmer i 2021.  
 
Det har vært avholdt 2 styremøter etter siste generalforsamling.  
 
 

Aktiviteter 2021 med status 1.5.2022 
 

17. mai  
Flagget ble heist på 17. mai, men på grunn av koronasituasjonen ble det ikke et offisielt 
arrangement med korpsmusikk. 
 
 
Velhuset 
Velhuset ble malt på dugnad. Velhuset har vært utleid og utlånt til diverse 
arrangementer og møter i løpet av 2021. 
 
 
Korketrekkeren 
Det har vært utført ca. 190 timer dugnad på Korketrekkeren i løpet av 2021. Oppsetting 
av rekkverk er under utførelse i mai 2022. 
 
 
Generalforsamlingen 
Dessverre ble generalforsamlingen i 2021 utsatt til 7. november. 
 
 



 

Saker til behandling 
Blylaget brygge 
Styret har jobbet med ideer for hvordan vi kan gjøre Blylaget brygge mer attraktiv. Det 
er sendt en henvendelse til kommunen om bistand. Svaret var at kommunen kunne 
bistå med hjelp til fase 1, fjerning av gammel sementplatting og pålegging av subus. 
Dette ble gjennomført av kommunen i 2021. 
 
 
Grensejustering 
Styret har purret på Statsforvalteren for å få avklaring på generalforsamlingens søklnad 
om grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune. 

 

Toalett på Linaro 
Styret har vært i kontakt med kommunen om oppsetting av toalett på friområdet. I 2021 
ble det satt opp midlertidige toaletter. 

 

Eiendomsskatt 
Blylaget vel har søkt og fått fritak for eiendomsskatt for velhuset. 
 
 
  



 

Forslag til arbeidsprogram 2022  
m/status pr. 1.5.2022 
 
 
 
 
 
Dugnad ved velhuset  
Lørdag 7. mai kl. 1100. 
 
Flaggheising 17. mai 
Flaggheising med korpsmusikk på velhuset kl. 0800. Deretter frokost for korpset på 
velhuset. 
 
Generalforsamling 22. mai 
Kl. 1500 på velhuset. 
 
Torborg Nederaas dag 
Nesodden biblioteks venner arrangerer litterær hagefest på Slottet – Karl Pedersens vei 
11 – Lørdag 28. mai. Påmelding via Nesodden biblioteks venner på Facebook. 
 
Åpning av Korketrekkeren lørdag 18. juni 
Åpning kl. 1600. Vellet setter opp varme griller. Ordføreren foretar det offisielle 
åpningen. 
 
Blylaget bryggealegg 
Vellet jobber videre med planen om opprustning av brygga med treplatting, nytt 
rekkverk, få fram/bygge steinmurer og lage en platting lavt nede ved trappen. 
 
Mudring utenfor Blylaget brygge 
Vellet jobber mot kommunen for å sikre forholdene ved Blylaget brygge ved å mudre 
utenfor brygga. Mye sand fra Blylagveien har rent ut over brygge slik at det nå er blitt for 
grunt for å stupe fra brygga. 
 
Asfaltering av nedre del av Blylagveien 
Vellet jobber mot kommunen for å få asfaltert Blylagveien mellom Glenneveien og 
brygga. Denne strekningen har tidligere vært asfaltert, men kommunen fjernet asfalten 
midlertidig for ca. 10 år siden. Veien er til tider i dårlig stand. Grus fra veien renner ned 
til og skaper problemer ved Blylaget brygge. 
 
Linaro friområde 
Vellet jobber mot Nesodden kommune for å få satt opp permanente toaletter på 
friområdet på Linaro, samt midlertidige toaletter slik som ble satt opp i 2021. 
 



 
Trafikksikkerhet langs Glenneveien 
Vellet følger opp arbeidet med trafikksikkerhet langs Glenneveien. Viken 
fylkeskommune må kontaktes for å følge opp tidligere henvendelser for å få redusert 
hastigheten langs Glenneveien mot Bomannsvik. Styret må be om tilgang til de 
fartsmålingene som i sin tid ble gjennomført i forbindelse med at hastigheten ble satt 
ned til 40 km/t. Det må også arbeides for å få gjennomført andre tiltak. 

 
Velhuset 
Samarbeidet mellom BIFEN og Blylaget vel om vedlikehold av Velhuset må tas opp 
igjen. 

Grensejustering mellom Frogn og Nesodden kommune 
Vellet følger opp generalforsamlingens vedtak. Søknaden ligger for tiden til utredning 
hos Statsforvalteren. 

Korketrekkeren 
Opprustningen av Korketrekkeren avsluttes.  

Bokskap ved Korketrekkeren 
Vellet prøver å få tak i et lite lukket bokskap som kan stå ved den nye Torborg 
Nedreaas benken ved velhuset. 

Søke om fritak for eiendomsskatt for Velhuset 
Som tidligere år. 

Søke om momskompensasjon 
Det søkes om momskompensasjon for blant annet utgiftene til opprustning av 
Korketrekkeren. 

Vervekampanje for nye medlemmer 

    

 

 


