
Referat  fra Styremøte  nr 5  - 2004 - Flaskebekk Vel

Dato for møtet : 12.10.04
Møtested : Arvid

Tilstede : Mai Gaardsted
Wilhelm Berge
Anne Stine Høvo Meltzer
Trygve Steinert
Kjell Thoreby
Arvid D. Iversen

Referat til : Møtedeltakere

Referatdato: 25.10.04

04/2-22
Vernegruppa

Vernegruppa representert ved Inge Olav og Einar refererte om gruppas planer
for å få kommunen til åvedta Verne/Reguleringsplaner for området.   Gruppa
vil ikke fremstå som ”bakstreverske” men finner det riktig  at kommunen har
retningslinjer for dispensasjonssøknader gitt for området.    Vernegruppa
deltar på styremøte igjen når de har hatt runden med politikere.

04/2-23
Velets ”status” som nabo

Wilhelm undersøker hvilken status Velet har som ”nabo” ved rammesøknader,
reguleringsplaner etc. som angår Flaskebekk

04/2-24
Agenda til styremøter

For Styremøter sendes det fra neste måned av ut Agenda for møtet i forkant
til Styremedlemmer .

Ansvarlig : Anne Stine eller den som kaller inn til møtet i hennes sted.

04/2-25
Søknad om støtte til utbedring av Nordveien.

Søknaden fra Helle og Åsleik vedr. støtte til utbedring av Nordveien som var
sendt til Styret i forrige styreperiode, men ikke behandlet grunnet dårlig
økonomi ble behandlet.   Styret vedtok å støtte utbedringen med kr. 10 000,- .
Helle og Åsleik sørger selv for fordeling blant naboer som bidro til veiens
utbedring :



04/2-26
Søknader om støtte til Veilag/utbedring av veier

For at Styret best mulig skal kunne administrere tilskudd til Veilag og ikke
komme i ”knipe” ved at det ikke er sikkert om hvem som kommer til søke
settes det en dato for mottak av søknader.   Denne dato settes til

1. oktober hvert år.

Det er viktig at ALLE involverte får vite dette ( feks. på Generalforsamling
samt via hjemmesider).    I en overgangsperiode til neste Generalforsamling
er denne dato ikke 100% retningsgivende, da det kan komme søknader på
våren hvor veilaget ikke var informert om denne dato.    ( Internt fra Arvid –
Dette bør gjelde fra neste år )

”Enkeltpersoner” som søker støtte til vei henvises til vedtak på
Generalforsamling om Veilag og at søknad må komme fra Veilag, og
oppfordres til å etablere et sådant.  Styret bistår gjerne med råd.

04/2-27
Økonomi og budsjett

Velets økonomi er på bedringens vei , og Styret ønsker å sette opp budsjett
blant annet for å få oversikt over faste poster.    Wilhelm har disse klar til
neste Styremøte 22.11.04

04/2-28
Flaskebar

Flaskebaren organiseres som før.  Arvid skisserte 2 alternativer, men Styret
fant ut at ordningen som er i dag er den seom fungerer best.   Det er juridisk
sett ikke Vel´et som arrangerer baren og ordningen sllik den fungerer i dag på
rundgang med Velets medlemmer videreføres.

Skrinet med penger og nøkkel til boden inneholder 300,- i vekslepenger.
Skrinet fås av Styrets Leder  av de som skal ha baren og tilbakeleveres med
300,- .   Evt. overskudd ( noe det sjelden eller aldri vel er ) kan evt. overføres
til Velet.

En instruks på dette, samt Råd og Vink for Baren utarbeides av Arvid til neste
Flaskebar – slik at denne kan ligge i skrinet.   Kan og evt. legges ut på
hjemmesiden under Flaskebar.



04/2-29
Befaring – Huset Nordre Brygge
Denne er ikke foretatt enda.

04/2-30
Skriv til nye potensielle medlemmer

Kjell hadde laget utkast til skriv som kan formidles til potensielle nye
medlemmer.
Noen justeringer ble foretatt.    Arvid utarbeider ”mal” og layout.  Kjell
oversender elektronisk Velets logo slik den er uten justeringer for jubileer etc.
til dette brevet.    Trygve og Kjell får medlemslisen av Arvid og går igjennom
denne og ser hvor det kan være medlemmer å hente

04/2-31
Lønn Sigurd – for søppeltømming i sommer
Sigurd har ikke fått lønn for dette.   Wilhelm sjekker opp og overfører

04/2-32
Høstbrev
Anne Stine skriver utkast til Høstbrev til neste gang.    ( Internt:  Kanskje det
med Veilag og søknadsfrist må inn )

04/2-33
Eiendomsoversikt
John E. Bjerk og Fredrik – samarbeider om eiendomsoversikt

04/2-34
Lille Julaften – Nordre
Velets julegløgg blir i år på Nordre Brygge.   Velet står som arrangør.  Komite
opprettes på neste møte.

Arvid


