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STYREMØTE FLASKEBEKK VEL 30.05.2007 

 
Tilstede: Anne Steinert, Anna Eggertsdóttir, Birger Libell, Marie Storjord. 
 
Sak 1 Reguleringsplanen. 
Det blir en kort orientering på ca. 30 minutter fra Reguleringsgruppa i forkant av 
generalforsamlingen. Forslag til reguleringsplan er tidligst ferdigstilt til høsten. 
Vesentlige punkter må behandles av det nye styret. Se forøvrig egen info på 
hjemmesiden 
 
Sak 2 Flaskebekk søndre brygge.  
Arbeidet med å banke ned påler er begynt. 29.05 ble første påle slått ned i tråd med 
planen! Arbeidet er stipulert til 134 00 eks mva. Forlengelse av limte tredragere 
kommer som tillegg i prisen. Budsjettet holdes likevel. Dette blir spennende! Se for 
øvrig egen info på hjemmesiden fra Promenadelaget. 
 
Sak 3 Planlegging av Generalforsamling på Idrettshuset 19.06.07, kl.19.  
Vi planla generalforsamlingen og fordelte oppgaver. Det ble bestemt at det kun blir 
enkel servering denne gangen. Dette for å spare; det har vært svært mange møter 
med servering i året som har gått. Hver enkelt får invitasjon i postkassen sin i tillegg 
til tilsvarende informasjon på hjemmesidene. Vi ønsker mailadresser fra medlemmer 
som ikke har gitt velet dette, og liste vil sendes rundt på møtet. Dette for å sikre at 
alle får tilgang til informasjon raskest mulig. 
 
Sak 4 Søppeltømming. 
Victor Myhre får jobben med ukentlige tømminger fra Søndre brygge. 
Styret tar kontakt med kommunen for å høre om de kan sette opp søppelkasse på 
Nordre brygge, samt ta ansvaret for å tømme denne. 
 
Sak 5 Flaskebar. 
Neste Flaskebar er onsdag 6. juni. Susanna Thomesen tar ansvar for den. 
 
Sak 6 Nytt styre. 
Valgkomitéen har funnet to nye styremedlemmer for Anna og Ivar som går ut. 
Formann Anne Steinert står på valg. Birger Libell tar jobben som sekretær. Kasserer 
er ennå ikke avklart. Styret jobber med å finne to nye medlemmer til valgkomitéen.  
 
Ref. Marie 
 


