
 
  

 

Referat fra Generalforsamlingen Blylaget Vel 
Søndag 6. mai 2018 på Velhuset  
 
I tillegg til 5 representanter fra styret var det 20 fremmøtte på generalforsamlingen. 
 
 
1. Godkjennelse av innkalling 
Innkallingen ble enstemmig godkjent. 
 
2. Valg av møteleder og møtesekretær 
Lars Grimsgaard ble valgt til møteleder og Inge Lehmann ble valgt til møtesekretær. 
 
3. Styrets årsrapport for 2017 
Hovedpunkter fra årsrapporten ble presentert på Generalforsamlingen. Hele 
årsrapporten ble enstemmig vedtatt.  
 
4. Regnskap 2017 
Styre- og revisjonsbehandlet regnskap for 2017 ble enstemig vedtatt. 
 
5. Budsjett og arbeidsprogram 2018 
Under presentasjonen av budsjett og arbeidsprogrammet for 2018 kom det innspill på 
følgende punkter: 
 
Linaro området 
Naboer til Storgården og det brune huset som også er i kommunens eie uttrykte sterk 
bekymring for hele Linaro området.På Storgården er det tydelige spor etter folk som har 
ruset seg, det ligger bl.a. sprøytespisser. Det brune huset brukes til festing og det 
spilles høy musikk.  
 
De siste 10 årene har det heller ikke fra kommunens side vært gjort noe for å holde 
vegetasjonen på området nede. Resultatet er at det gror igjen og ikke er tilgjengelig for 
publikum som tidligere. Dette sammen med bruken av de ubebodde husene gjør også 
brannfaren stor. 
 
Styret tar kontakt med kommunen, og hvis ikke kommunen viser handlekraft i løpet av 
de nærmeste ukene vil styret kontakte pressen. 
 
Velhuset 
Det koster drøyt 10.000 kr i året å drifte Velhuset. Huset brukes mest av Biffens 
medlemmer, og det ble derfor foreslått at man ser på en løsning hvor Blylaget Vel og 
Biffen eier Velhuset sammen, slik at driftskostnadene fordeles. Styret vil se på 
mulighetene for det og ta kontakt med styret i Biffen for å diskutere løsninger. 



 
 
Under henvisning til oversikten over vedlikeholdsoppgaver for Velhuset oppfordret styret  
folk til å stille opp når det innkalles til dugnader. 
 
Kulturdag 
Det er foreløpig to verksteder som vil være åpne i forbindelse med den planlagte 
kulturdagen 12. august. Styret jobber videre med å få gjort avtaler med flere og 
oppfordrer kunstnere og kunsthåndverkere til å ta kontakt hvis de ønsker å delta. 
Kulturdagen vil bli markedsført på Blylaget og gjennom pressemeldinger for å nå et 
bredere publikum. 
 
Vervekampanje 
Styret har en pågående vervekampanje for å få opp medlemstallet i velet. Alle 
oppfordres til å markedsføre medlemskap i Blylaget Vel overfor beboere som ikke er 
medlemmer, nyinnflyttede osv. Innmelding kan skje via www.blylaget.vel247.no 
 
Budsjettet og arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt og styret tar med seg 
innspillene i sitt videre arbeid. 
 
 
6. Kontingent 
Styrets forslag om å øke kontingenten til kr 300,- ble enstemmig vedtatt. 
 
7. Valg 
Formann Lars Grimsgaard, kasserer Finn-Anders Lauritzen og styremedlem Anette 
Glad var på valg. I tillegg skulle valgkomite og revisor velges. 
 
Valgkomiteen la frem forslag om gjenvalg av Lars Grimsgaard og Finn-Anders Lauritzen 
som har sagt seg villige til å fortsette. Som nytt styremedlem foreslo de Ellen-Merete 
Øiestad. 
 
Som ny valgkomite ble foreslått Anette Glad og Trond W. Nygren.  
Som revisor ble det foreslått gjenvalg av Jan Bjerklund. 
 
Ved akklamasjon ble følgende valgt: 
Lars Grimsgaard som formann for 2 år 
Finn-Anders Lauritzen som kasserer for 2 år 
Ellen-Merete Øiestad som styremedlem for 2 år 
Anette Glad og Trond W. Nygren som valgkomite for 1 år 
Jan Bjerklund som revisor for 1 år 
 
Valg av selvstendig arbeidsgruppe for badehus/badstue, 3-5 personer 
Foreløpig har Anette Glad har sagt seg villig til å bli med i arbeidsgruppen.  
 
Ingen av de fremmøtte på generalforsamlingen meldte seg til å delta i arbeidsgruppen. 
Styret fikk derfor fullmakt til å finne medlemmer og oppfordrer frivillige til å melde seg. 

http://www.blylaget.vel247.no/

