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Sted: Samfunnshuset i Kongleveien 12 
Tid: 19. JUNI KL. 19:30 
Antall fremmøtte: 31 
 
Møteleder: Truls Grønneberg 
Referent: Torgeir Rødsand 
 
Saksliste: 
I. Styrets årsberetning og regnskap. 
II. Valg av ny styreleder og to nye styremedlemmer 
III. Valg av revisor 
IV. Valg av valgkomité 
V. Neste års kontingent 
VI. Eventuelt 
 
Styret har ikke mottatt noen saker til behandling ut over dette, og ingen nye saker ble 
foreslått til agendaen. Sakslisten ble godkjent. 
 
Som referent ble valgt Torgeir Rødsand 
 
I. Styrets årsberetning og regnskap. 
 

Årsberetning ble fremlagt av Merete Varøystrand. Årsberetningen ble godkjent 
med følgende kommentarer: 

• Per Olsen:  
 Det savnes informasjon om at veilagenes økonomi nå holdes 

fraskilt fra vellets økonomi. Det har tidligere vært gitt anledning til 
at de enkelte veilagene kan benytte Velets konto hos Franzefoss 
for å oppnå rabatten Velet har. Velet har siden viderefakturert det 
enkelte veilag for tilsvarende beløp. Det har ikke blitt gitt tillatelse 
til dette av dagens styre. Det savnes en redegjørelse for dette i 
årsberetningen og at informasjon om dette ikke er kommet ut. 

 
 Svar fra styret: Tidligere praksis medfører merarbeid for styret og 

spesielt for kasserer. Veilagene må selv ha styring på egne 
kontoer og økonomi. 

 
• Liv Møklebust:  

 Kan det sies noe om arbeidet med reguleringsplanen for 
Flaskebekk. Hva planlegges videre? 

 Svar fra reguleringsgruppens leder: Det er kun en person igjen i 
kommunen av de som tidligere jobbet med planene i kommunen. 
Saken skulle vært tatt opp m fylket i løpet av våren men er utsatt 
og nedprioritert på grunn av mange innsigelser fra både 
privatpersoner og fylkeskommunen. Styret sjekker med 
kommunen om status og legger ut info om dette på hjemmesiden 
i løpet av sommeren.  
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Regnskap og budsjett for 1/4 2012 - 30/4 2013 ble fremlagt av kasserer Kjell-
Erik Bjerge.  
 
Regnskapet ble godkjent med følgende kommentar fra Per Olsen: 
Det savnes noter i regnskapet for enkeltposter som kanskje kunne 
kommenteres nærmere. Styret tar dette til etterretning. 
 
Budsjettet ble godkjent uten anmerkninger. 
 

II. Valg av ny styreleder og to nye styremedlemmer 
 

Valg av nye styremedlemmer:  
Styremedlemmer i fratredende styre: 

 Styreleder: Jon Erik Bjerk (i perioden 08.06.2011 – 19.09.2011) På valg 
 Kjell-Erik Bjerge (kasserer) På valg 
 MereteVardøystrand (sekretær) 
 Stefan Norris  
 Svend-Rand Hendriksen På valg 

 
Valgkomite:Liv Møklebust og Birger Libell 
 
Valgkomiteens kom med følgende forslag: 

 Formann: Komiteen har ikke lykkes i å finne en kandidat 
 2 andre medlemmene på valg: 

 Bjarte Arneson, Flaskebekkveien 55 
 Torgeir Rødsand, Lampepusserveien 16 

 
Styremedlemmene Bjarte Arneson og Torgeir Rødsand ble valgt inn under 
allmenn jubel og akklamasjon. 
 
Valgkomiteens arbeid ble ansett som avsluttet og medlemmene løst fra sine 
oppgaver. Det kom deretter et forslag fra møteleder om ikke valgkomiteens 
medlem Birger Libell var villig til å stille som styreleder siden han nå var løst 
fra sine plikter i valgkomiteen. Han var villig til dette og ble valgt til styreleder 
under enda større allmenn jubel og akklamasjon. Flaskebekk vels nye styre 
består derved av: 

 Styreleder: Birger Libell  
 Stefan Norris 
 MereteVardøystrand (kasserer) 
 Bjarte Arneson (sekretær) 
 Torgeir Rødsand 

 
III. Valg av revisor 

Valgkomiteens forslag: Øystein Kvalnes fortsetter 
 
Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt 
 

IV. Valg av valgkomité 
Ny valgkomité ble utpekt og valgt: denne består av Rainer Jucker og Linda 
Netland. 
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V. Neste års kontingent 

Styrets forslag om å beholde nåværende kontingent på kr 750,-/år ble 
enstemmig vedtatt. 

 
VI. Eventuelt 
 

Det ble tatt opp av Eli Bræck at Øvreveien i den ikke asfalterte delen fra 
toppen av Øvreveien der asfalten ender og ned til krysset Øvreveien-Jørgen 
Berners vei er i ferd med å bli så sporete at vanlige biler lett skraper nedi. Hun 
etterlyser handling fra tilhørende veilag og oppfordrer til oppgradering. 
 
 

 
Flaskebekk 19.06.2012 
Torgeir Rødsand 
Referent 


