
	  

	   1	  

Referat fra Generalforsamling i Flaskebekk vel. 
 
Sted: Tangenten, Kongleveien 2 
Tid: 11. juni kl. 19:30 
Antall fremmøtte: 19 
 
Møteleder: Truls Grønneberg 
Referent: Bjarte Arneson 
 
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. Innkallingen ble godkjent. 
 
Som møteleder ble valgt Truls Grønneberg. 
 
I. Styrets årsberetning og regnskap. 
 

Årsberetning ble fremlagt av styrets leder, Birger Libell. Årsberetningen ble godkjent 
med følgende kommentarer: 

● Ang. punktet om Strandpromenadelaget ble det spurt hvordan styret kan gi 
støtte til et prosjekt man hverken kjenner lovligheten av eller vet konkret hva 
skal bli. 

● Svar fra styret: Strandpromenadelaget har tatt seg til rette og bestilt materialer 
på Flaskebekk vels konto hos Tangen Trelast. Det presiseres at vellet ønsker 
alle initiativer velkommen, men at godkjennelse må innhentes før man 
belaster fellesskapets midler. 

● Tom Gjelseth: Det er helt sprøtt at noen kan oppføre seg slik 
uten at det får konsekvenser. Dette er ikke et stort problem, 
men et viktig prinsipp. Vil sterkt anbefale det nye styret å følge 
opp saken. 

 
● Ang. Flaskebekk.no. Redaktør Fredrik Meltzer er oppgitt over manglende 

informasjonsflyt og vil fratre som redaktør med mindre det er tydelig at 
beboerne fortsatt ønsker et levende flaskebekk.no og at styret legger bedre til 
rette for det. 

● En samlet generalforsamling markerte ønsket om fortsatt drift av 
flaskebekk.no med kraftig applaus, og styret lovet umiddelbar bot og bedring 
hva angår oversendelser av referater og andre dokumenter. 

 
● Ang. punktet om de forsvunnede arkivkassene ble det spurt om det ble gjort 

nok fra styrets side. John Erik Bjerk lanserte et forslag om å rykke inn en 
annonse i Foreningsnytt. Styret måtte erkjenne at andre saker har stått høyere 
opp på prioriteringslisten. Det ble foreslått å nedsette en prosjektgruppe. 

 
● Ang. punktet om trafikksikkerhet ble det bemerket at farlig parkering i krysset 

Øvreveien/Flaskebekkveien (ved transformatorstasjonen) har forårsaket flere 
nestenulykker i det siste grunnet dårlig sikt. Også i krysset 



	  

	   2	  

Vardeveien/Flaskebekkveien har det vært problemer grunnet parkering, og det 
ble satt spørsmålstegn ved utrykningskjøretøyers fremkommelighet i 
Flaskebekkveien. 

 
Regnskap for 1/4 2012 - 30/4 2013 og budsjett for det kommende året ble fremlagt av 
kasserer Merete Varøystrand.  
 
Regnskapet ble godkjent med kommentar om at Strandpromenadelagets 
usanksjonerte kostnad må oppfølges. 
 
Budsjettet ble godkjent uten anmerkninger. 
 

II. Valg av ny styreleder og to nye styremedlemmer 
 

Valg av nye styremedlemmer:  
Styremedlemmer i fratredende styre: 

● Styreleder: Birger Libell 
● Merete Varøystrand (kasserer) 
● Bjarte Arneson (sekretær) 
● Stefan Norris 
● Torgeir Rødsand  

 
Valgkomite: Linda Netland og Rainer Jucker. 
 
Valgkomiteens kom med følgende forslag: 

● Formann: Birger Libell 
● 2 andre medlemmene på valg: 

■ Ann-Karin Hjerthen, Øvreveien 51. 
■ Trygve Steinert, Øvreveien 3. 

 
Styreformann og de nye styremedlemmene Ann-Karin Hjerthen og Trygve Steinert 
ble valgt ved akklamasjon. 
 
Flaskebekk vels nye styre består derved av: 

● Styreleder: Birger Libell  
● Bjarte Arneson 
● Torgeir Rødsand 
● Ann-Karin Hjerthen 
● Trygve Steinert 

 
III. Valg av revisor 

Øystein Kvalnes ble gjenvalgt ved akklamasjon. 
 

IV. Valg av valgkomité 
Ny valgkomité ble utpekt og valgt: denne består av Katja Bye og X. 

 
V. Neste års kontingent 

Styrets forslag om å beholde nåværende kontingent på kr 750 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Flaskebekk 11.06.2012 
Bjarte Arneson, referent 


