
Styremøte i Flaskebekk velforening, 11/2 2014

Tilstede: 
Birger Libell
Torgeir Rødsand
Ann-Karin Hjerthen (kasserer) 
Trygve Steinert
Bjarte Arneson (sekretær).

Vedlikehold av strandpromenaden

Birger har skrevet søknader om støtte til det prekære vedlikeholdet av 
Strandpromenaden. Disse sendes Sparebankstiftelsen og Sparebankstiftelsen 
Østfold/Akershus.

Kronerulling

Birger har også utarbeidet et forslag til trykksak som skal sendes alle 
badehuseiere samt beboere på Flaskebekk. Her redegjøres det grundig for 
hva som har skjedd med muren langs promenaden, hva som står i fare for å 
skje, samt hva vi ønsker å gjøre for å hindre skader i fremtiden. Styret ber her 
om ekstraordinære midler til å foreta det aller mest nødvendige vedlikeholdet 
slik at vi hindrer at skadene blir mer omfattende. Det foreslås at mesteparten 
av beløpet betales av badeeiere, og en brøkdel av andre brukere av 
promenaden.

Det tas også kontakt med Amta for å gi andre brukere av promenaden 
muligheten til å bidra.

Kartlegging av badehusene

I forbindelse med skade, ulykke eller kronerullinger som denne ville det være 
nyttig å vite hvem som eier hvilket badehus. Styret foretar en felles 
kartleggingsvandring og får ytterligere informasjon fra erfarne promenadefolk 
som Werner Wilson og John Erik Bjerk.

Forslag til generalforsamlingen: Endring av betalingsperiode
 
Styret utarbeider et forslag til generalforsamlingen om å endre 
medlemskapsperioden til å følge kalenderåret, slik at det blir enklere for både 
vellet og den enkelte å holde styr på betaling av kontingent.

Det vurderes to giroutsendelser i året, én adressert til eksisterende 
medlemmer som sendes ut på senhøsten, samt én uadressert utsendelse i 
august som når sommergjester og ikke-medlemmer.

Stimerkingsprosjektet



Gjensidigestiftelsen har et stimerkingsprosjekt som vellet søker om midler til å 
merke stinettet på Flaskebekk. Styret ser også på hevd og veirett knyttet til 
disse stiene, samt mulighetene til å kjøpe opp stier og annet restareale fra 
Heber for å sikre varig tilgang til disse for vellets medlemmer. 


