
       

 

  

Referat Store Brevik Velforening  

  

  

Dato/tid  25.05.2022 

Sted  Soon Visions lokaler 

Til stede  Lars Vegard Refring (LR - leder), Henning Andreassen (HA - 

økonomiansvarlig), Monica Lien Kjønsø (MLK – sekretær), Morten Børud 

(MB – felt 1), Kristine Amdam (felt U), Eskild Ugland (VL – nestleder), 

Hans Petter Swensen (HPS – felt 2), Roger Michael Haaland (RMH - felt 

2) 

Forfall  Peer Olsen (felt F) 

  

21-2022 Referat fra forrige styremøte 

Ingen kommentarer 

 

22-2022 Konstituering av styret 

Vervbeskrivelser er sendt ut, alle gjennomgår sine verv og oppgaver til neste 

styremøte der de gjennomgås.  

Hvordan skal vi håndtere innkommen e-post? Henning tar imot e-poster og 

videresender til leder, nestleder, sekretær og feltleder utfra hva saken gjelder.  

Dialog om saker med f.eks. kommunen skal meldes som orienteringssak på 

styremøter. Punktet orienteringssaker kommer inn som et fast punkt på agendaen.  

Det er viktig at alle kvitteringer på utlegg leveres HA innen en måned.  

Styret gikk gjennom styreweb.  

Det er viktig at styret har klare retningslinjer ovenfor dugnadsgruppa. Det skal 

gjennomføres to møter i året mellom styret og dugnadsgruppa. Styret må ha klare 

retningslinjer for alt utstyr som brukes av dugnadsgruppa og andre på dugnad.  

 

23-2022 Garasjestrøm 

Årsmøtet har vedtatt at styret må undersøke hvilket ansvar velforeningen og 

garasjelagene har ansvar for strøm i garasjer og elbillading.  

Styret har sjekket ut med Vellenes fellesorganisasjon som mener velforeningen ikke 

har ansvar, styret må undersøke dette videre. 

HA og LR jobber med saken til neste styremøte.  

 

24-2022 Trefelling/fjerning av røtter  

Det er fjernet trær i Vibeveien, det står igjen røtter og stubber, det er ønske om å 

fjerne disse røttene og stubbene.  



Forslag fra MB at det tar en gjennomgang av alle områder for å kartlegge om det er 

flere områder.  

Det bør lages retningslinjer for hvordan slike saker skal håndteres.  

Vedtak: feltlederne går gjennom feltene og lager en oversikt over stubber for 

prioritering i styret. Saken tas videre på neste styremøte.   

 

 

25-2022 Saker fra årsmøtet  

• garasje/bod til dugnadsgruppa 

Dugnadsgruppa har fått 80’ til garasje/bod. Saken står videre. Plassering må 

avklares.  

• vedskjul/oppbevaring 

Dugnadsgruppa har fått 10’ til bygging av vedskjul ved tjernet. LR tar saken 

med Thomas i dugnadsgruppa. Vedskjulet må bygges slik at det ikke kan 

brukes som klatrestativ. LR ber om skisse og plassering før det bygges.  

 

26-2022 Benker i Svaneveien  

Styret har tidligere bestemt at det skal kjøpes inn benker type kraftge picknickbenker. 

Det er tidligere undersøkt om vgs kan lage dette, men vi har ikke fått tilbakemelding 

fra dem. LV sjekker med skolen.  

Det er gjort vedtak om innkjøp av syv benker tidligere.  

 

27-2022 Hekk øverst i Måkeveien  

Det står et thujahekk øverst i Måkeveien. Hekken er stygg og beboerne ønsker at 

den fjernes. MB sjekker med naboer om de er enige i at den skal fjernes. 

Dugnadsgruppa kan fjerne hekken, det settes ikke opp ny hekk.  

 

28-2022 Eventuelt  

• Lekeplass Felt 3 

Det er ønske om ny huske på lekeplassen i Løvsangerveien. RMH innhenter 

tilbud.  

• Feltleder, felt 2 

HPS flytter til sommeren, vara feltleder Per Christian Røde Evensen tar over 

fra høsten.  

• Tre, felt U  

Det må felles to trær på felt U som ødelegger asfalt på parkeringsplassen og 

veien.  

Vedtak: trærne felles.  

 

 

Neste styremøte: mandag 29. august 

 

Son, 25. mai 2022   
Monica Lien Kjønsø 
Sekretær 
 


