
Referat fra styremøte i Blylaget vel
Tid: 16. november 2022 kl. 19:00 - 21:19

Sted: Bøkeveien 19

Til stede: Ida Fjeld Gertsch, Inge Lehmann, Frode Nordahl og Inger-Lise Schie

Referat: Frode Nordahl

Økonomi
● Innbetalinger fra norsk kulturminnefond ifm. arbeidet med Korketrekkeren
● Innbetaling fra velforbundet, MVA-refusjon

Velhuset
● Ikke noe å hente på forsikring etter innbrudd
● Bokskapet holder stand og takutspringet på huset gjør jobben med tanke på beskyttelse

mot vær og vind

Arbeidsoppgaver fra generalforsamling
● Trær ved velhuset

○ Utført
● Svillebro ved Blylagsdammen

○ Midlertidig reparert med stålplate inntil Nesodden Kommune får gjort permanent
reparasjon

● Vinduer
○ Oppnådd kontakt med eier av vinduene og fremsatt ønske om at de skal fjernes

● Blylaget brygge og ansamling av fyllmasser fra veien, sikkerhet ved stuping
○ Styret sendte en henvendelse til kommunen kort tid før forrige generalforsamling

men har ikke fått svar, saken følges opp

Trafikkforhold i Glenneveien
● Innhentet kartopplysninger
● Intensivere arbeidet frem mot neste møte
● Involvere Bomansvik vel slik at flere fronter saken

Snekkerstranda
● Fortsatt oppfølging av Frogn kommune, mangler konkret tilbakemelding



Blylagsdammen
● Møte med Nesodden kommune og Statsforvalteren

○ Nesodden kommune har fått tillatelse til å skjøte området
○ Kommunen skal komme noen dager per år og fjerne trær som enten er

problematisk for dammen eller står for nære store trær som ønskes å ta vare på

Grensejustering Nesodden/Frogn
● Denne saken kommer stadig opp i media, hvordan skal velet evt. uttale seg om saken?

Isfest
● Arrangere en isfest iløpet av Februar for Blylagets innbyggere
● Salg av saft og pølser f.eks. hvor inntektene kan øremerkes til utstyr for fortsatt

vedlikehold av isen
● Detaljer må utarbeides når det nærmer seg når vi vet mer om vinterens isforhold
● Forslag om søndag 5. februar 13:00 - 15:00 med 5. mars som backup (for å unngå

vinterferien)

Vervekampanje
● Bør sendes ut før vårens årsmøte

Neste styremøte
● 18. januar 2023 kl. 19:00 i Blylagveien 108


