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Møtereferat styremøte i Flaskebekk Vel  
 
 
 
Tilstede:  Birger Libell, Ann Karin Hjerten, Trygve Steinert, Torgeir Rødsand, Bjarte 

Arneson (sekretær). 
Fraværende -  
Dato:  21.08.2013 
Sted:      
 

Det nye styret konstituerte seg. Ann Karin Hjerten er tilsynelatende villig til å påta seg 
jobben som kasserer. 
 
Farlig parkering i Flaskebekkveien: 
I store deler av året er en kassebil hensatt i veikanten i den søndre krysset 
Øvreveien/Flaskebekk. Vegvesenet påpekte under sin befaring faren ved å ha en slik bil 
stående her ettersom bilens størrelse gjør sikten dårlig for kjørende fra Øvreveien med 
vikeplikt for Flaskebekkveien. Det har allerede oppstått mange farlige situasjoner, og flere 
naboer i området har klaget på omstendighetene. Birger tar kontakt med bilens eier og 
anmoder vedkommende om å finne seg en annen parkeringsplass, eventuelt anskaffe seg 
en langt lavere modell (styret anbefaler Lamborghini). 
 
Fartsdumper: 
Bjarte er i løpende kontakt med Vegvesenet. Styret har overlevert en oversikt over 
trafikkerte stikkveier, og Vegvesenet utarbeider et forslag til plassering av tiltakene. De 
vil foreta en ny befaring i september med tanke på vannavrenning etc. som Bjarte også 
deltar på. 
 
Umiddelbare tiltak langs strandpromenaden: 
Deler av Strandpromenaden sør for Søndre brygge står i fare for å rase ut, og tiltak må på 
plass. Av økonomiske hensyn må vi prioritere de mest utsatte stedene. Trygve foretar 
ytterligere en befaring og innhenter anbud fra Lindøya Slipp. Når vi har et 
kostnadsoverslag vil vi henvende oss til ulike instanser for å be om økonomisk støtte til 
arbeidet, ettersom dette dreier seg om et rekreasjonsområde for langt flere enn beboerne i 
området. 
 
Dobbeltmedlemskap: 
Når vi har medlemmer som samtidig er medlemmer i tilstøtende velforeninger kan det 
oppstå interessekonflikter.  Styret forbeholder seg retten til å stryke medlemmer. 
 
Vardeveien: 
Sjøstrand Vel har henvendt seg til oss for å søke støtte til utbedring av Vardeveiens 
nordligste del. Styret er enig i at noe bør gjøres, men ettersom våre statutter kun gir oss 
mulighet til å utbetale støtte til veilag, anmodes Sjøstrand Vel om å opprette et slikt veilag 
før ny søknad sendes. 
 
Strandpromenadelagets materialer: 
Strandpromenadelaget har kjøpt materialer på Flaskebekk Vels regning på Tangen Trelast 
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uten å ha innhentet tillatelse. Materialene ligger nå ubeskyttet på Strandpromenaden og er 
utsatt for vær, vind og planketyver. Dersom Strandpromenadelagets planlagte arbeider 
ikke er omsøkt og godkjent, foreslås det å bunte sammen materialene og dekke dem med 
presenning slik at vi kan bruke dem ved en senere anledning. 
 
Det bortkomne arkivet: 
Mysteriet med de to bortkomne arkivkassene er stadig uløst. Bjarte skriver et forslag til 
pressemelding som sendes Amta i håp om redaksjonell dekning. Om dette ikke oppnås, 
rykker vi inn en annonse i Foreningsnytt. 
 
Sommerfest: 
Sommerfesten foreslås omgjort til en Sensommerfest og arrangeres lørdag 7. september 
kl. 16.  
 
Flaskebar: 
Grunnet sviktende oppmøte på Flaskebar siste år, foreslår styret å redusere antall datoer 
for å øke etterspørselen. Vi prøver oss på Flaskebar den første onsdagen i oktober, 
november, februar og april. Birger går i gang med å finne vertskap til de to 
arrangementene inneværende år. 
 
Flaskebaren er en unik institusjon som er et viktig kontaktpunkt for beboerne. Styret 
anmoder alle om å støtte opp under ordningen, både ved å påta seg vertskap og å møte opp 
som gjester. 
 
Sosialkomité: 
Det har blitt foreslått å skille styrearbeidet fra de sosiale arrangementene og heller 
opprette en sosial komité/festkomité som påtar seg dette arbeidet. Dette både for å la 
styremedlemmene bruke tiden sin på styrearbeid, og for å få inn en enda mer dedikert 
festkomité. Birger går i gang med rekrutteringen og ser om en slik todeling er mulig. 
 
Videre styremøter: 
Det er planlagt styremøter på tirsdagene 8. oktober, 10. desember, 11. februar og 8. april i 
tillegg til ekstraordinære møter i forbindelse med dugnad, generalforsamling og andre 
arrangementer. 
 


