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Referat fra generalforsamling i Flaskebekk vel 19. juni 2001

Mstet ble holdt i Speiderhuset, og formannen epnet motet kl. 19.00. Det deltok (etter hvert) 24 personer med til
sammen 20 stemmer. Formannen ble valgt til moteleder og John Erik Bjerk til referent. Det var ingen kommentarer
til innkalling eller dagsorden.

Mobeleder leste opp irsberetning, og det vises til denne. Velet har I 1 1 medlemmer, det samme som sist er. I
tilknytning til arsberetningen tok medlemmene opp enkelte sporsmAl:

r Det ble reist sterk kritikk av hvordan vedlikeholdet av sverste del av Orreveien ble ignorert hssten 2000
- viren 2001 . Det ble pipekt at grunneiere som utfsrer eller lar ufsre arbeider pA egen eiendom, som medforer
bruk av store maskiner, mi vere forpliktet til i sette veien i den stand den var fbr arbeidene beg;mte. Det ble
vist til at store, tunge kjoretoyer belaster en velvei ved EN kjoretur mer enn en personbil gjor over et ir. Siden
byggearbeider gieme grer over relativt lang tid, vil det vare nodvendig i reparere veien flere ganger underveis.

Under denne meningsutveksling fremkom at enkelte oppsittere har tatt den ovenfor ner.nte forpliktelse
meget alvorlig, andre ikke. Velet har intet formelt ansvar for veivedlikehold, men har tradisjoneh petatt seg
en koordineringsrolle.
Det flate partiet overst i Ovreveien er vanskelig, siden det ikke finnes grofter som leder vannet bort.
Utbedringer er ni pibeg,mt med profesjonell bistand, og vil bli fullfurt i lopet av kort tid (venter pdL
regnver). Utbedring av Lampepusserveien ble piLbegznt hosten 2000, og arbeidene blir ni fullfort samtidig
med arbeidene i Ovreveien.

Ved vanlig veivedlikehold bor oppsittere kunne piregne at Velet stir for inntil halvparten av de direkte
utlegg. Det ble ogsi opplyst at asfaltering koster 1000 - 1600 k. pr. lopemeter i 3 meters bredde.

o Det har kommet ulike reaksjoner pi Styrets forslag om i rydde kommunens badestrand pi Nordveien:
"Her bsr kommunen ordne opp selv", hvortil stlret viste til at kommunen i praksis aldri vil komme si langt, og
at ingen vel var tjent med bare i la det skure. Det ble ryddet i vares, og kommunen kom og fiemet
soppelsekkene !

Regnskapet ble deretter presentert av kasserer. Pi sporsmil om hvorfor det ikke er brukt mer penger
(kassabeholdningen har skt med mer enn 50 %), ble det vist til kommende, forventet hoye kostnader til
veivedlikehold.

Containere, som tidligere er satt ut om viren, slik at oppsittere kan kvitte seg med soppel, ble etterlyst. Det ble
svart at de i sin tid ble stoppe! delvis grunnet et prishopp og delvis at de ble Slt for fort til at mange hadde nytte av
dem. Tilbudet forutsatte jo en viss tilbakeholdenhet hos den enkelte.

Etter tradisjonell pause med karbonadesmorbrod

ble det foretatt valg. Inger Liv Goytil Lund og Finn Levin gir ut av styet, og Liv Myklebust gir ut av
valgkomiteen. Toril Bjorg og Torolf Olsen er ikke pt valg. Valgkomiteens forslag:

Nils Petter Brokstad velges for ett ir som leder
Helle Engmark velges for to ir som styemedlem
Sjur Setre velges for to ir som sty,remedlem
Anne Steinert velges inn i valgkomite

ble vedtatt med akklamasjon.

Velstyret presenterte deretter Velets nye HJEMMESIDE pi Intemet: *rvw.tr'laskebekkvel.com
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og hostet mye fagnad for dette arbeid. Resultatet er flott, og er lett e orientere seg i. Her finnes mye informasjon,
bl.a. motereferater, brev o.l. , samt andre nyheter, bilder og kart. Stlret etterlyste bl.a. gamle bilder, som kan settes
inn for i ske tilbudet. (Referenten anbefaler alle som har mulighet til selv e ta en titt !) Styret vil gjerne ha
medlemmenes e-post adresser.

Styret viste til sporreundersskelse om hastighetsregulerende tiltak i Flaskebekkveien. Bar;e 20 o/o av medlemmene
svarte, og svarene varierte, og ga Stlret lite veiledning. Pi generalforsamlingen var det et uttalt flertall for Ssiske
tiltak for i begrense hastigheten, enten ved fartsdumper eller "halvoyer" som innskenker veibredde, Styret vil
arbeide videre med saken, bl.a. ved i sporre Fylkesvegvesenet om de har gode ideer. Skilting av veien ble
oppfattet som bortkastet.

En side ved dette var i gjenoppta arbeidet med i bruke "Hebers gamle tennisbane" som parkeringsplass for biler
som ni kanter Flaskebekkveien. Dette kan f.eks. glores pi leiebasis uten langsiktige forpliktelser.

Stliret presiserte at det oppfattet velveier i omridet som de som er ipne for allmen ferdsel, dvs. Nordveien,
Ovreveien, Lampepusserveien og Vardeveien.

Styret har inntegnet 3 stier pi kart over Flaskebekk (s" hj"*r"rid" !). Disse er klart til bruk for allmen ferdsel, og
bor skiltes.

Fra salen ble det pipekt at gelender i trappa pi Nordveien er odelagt, og at stedet er farlig for publikum. Velet har
tidligere gjort vedlikeholdsarbeid i trappa.

Utbedring av Promenadebakken ble droftet, men ingen enkel losning pekte seg ut. Det er et klart behov for fl gjore
noe. Den kan ses i sammenheng med kystkultur-stien, men kommunen har ikke prioritert Flaskebekk i denne
sammenheng. Pengene kan brukes bedre andre steder, sies det.

Det ble uttrykt snske om mulighet for i hente ut strom fra Ssndre Flaskebekk bryggehus, gierne mot avgift.

Det kom forslag om pi dugnad i fieme skjemmende vannledninger i omridet. Dette kan f.eks. gjores til hosten.
(Slike ror fEr grofter til i gro igjen !).

Svestad vel har en pub ipen en dag i uka" hvor ansvaret gd.,r pi omgang. Kan vi gjore det samme, og bruke et av
bryggehusene?

Styret luftet tanken om en organisert rodeinndeling av omridet for 6 lette St',rets arbeid. Fra salen kom det
motforestilling mot formalisering, men at initiativtakere i forskjellige deler av velomriidet burde f& all mulig stotte,
ogsi okonomisk, fra Styret, for derved i ske det lokale initiativ.

Mstet ble avsluttet kl. 2200.

Flaskebekk, 20.06.01 J.E. Bjerk


