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Ekstraordninær generalforsamling i Flaskebekk vel 30/1-07 

 

Innkallingen: 
 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
1. Møtet settes 

Valg av møteleder 
Valg av referent 

Godkjenning av innkalling 
2. Arbeidet med regulering av Flaskebekk 

Begrunnelse for styrets forslag til vedtak 
Debatt og avstemning 

 
Styrets forslag til vedtak: 

Ekstraordinær generalforsamling i Flaskebekk vel gir i møte 30. januar 2007 

styret fullmakt til å låne inntil 150 000 kr. Beløpet skal utelukkende benyttes til 

å dekke nødvendige kostnader for å sluttføre velets arbeid med reguleringsplan 

for Flaskebekk. Det legges frem detaljert regnskap for midlene. 

Styret i Flaskebekk vel 

 

10. januar 2007 

 

Sted: Lillesalen Nesodden Samfunnshus tirsdag 30/1-07 kl 2100. 
 

Tilstede: 65 beboere. 
Stemmeberettigete: 45 

Stemmer etter fullmakt:13 
 

1)Møtet settes. 
 

Leder for Flaskebekk vel Anne Steinert valgt til møteleder. 
Sjur Sætre valgt til referent. 

Innkalling godkjent. 

 

2)  
Orienteringsmøtet forut for generalforsamlingen (se eget referat) hadde gitt mye informasjon, 

så det var få spørsmål fra salen og lite debatt forut for avstemningen. 
Bjørn Olaf Bratz begrunnet styrets forslag. 

 
Men noen avklarende spørsmål var det: 

 

Kan lånet betales med en gang? 

 
Bjørn Olaf Bratz i Reguleringsgruppen er den som har kontakt med banken om saken. Han 
svarte at vedtaket denne gangen kun handler om hvorvidt det skal tas opp et lån, og at det er 

opp til senere generalforsmalinger å vurdere om pengene skal betales kjappere tilbake enn det 
som avtales med banken. 

 
Hva med Søndre Flaskebekk brygge- blir det ny runde med lån da? 
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Velleder Anne Steinert svarte at reguleringsplanen og bryggesaken er to separate saker, og at 
Promenadelaget er godt i gang med å skaffe penger til gjenoppbyggingen av av bryggen. 

Hun sa at det er lite troligt at det er behov til bryggearbeidene. 
 

Deretter gikk velets medlemmer til avstemning. 
 

Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 45 mot 13 stemmer. 
 

Sjur Sætre (ref) 
 

2. februar 2007 


