Referat av styremøte i FBV mandag 7. juli 2014 kl 19.00
Til stede: Arvid, Mette, Ragnhild, Trygve og Rainer

Etter innkallingens agenda ble følgende saker behandlet:
◆ Konstituere oss, fordele roller
Arvid Dalseth Iversen (ny, valgt for 1 år)
Mette Wik (ny, valgt for 2 år)			
Ragnhild Schei (ny, valgt for 2 år)		
Rainer Jucker (ny, valgt for 2 år)		
Trygve Steinert (tidl., andre år)		

Styreformann
Kasserer
Styremedlem
Sekretær
Styremedlem

◆ Velets sommerfest
Sommerfest på Søndre Flaskebekk 30. august kl 17. Alle tar med noe til felles bord.
Grilltenning kl 19. Festkomité: Ragnhild, Arvid og Rainer. Invitasjon som legges i alle postkasser. Rainer
Husk å få med gatebukken som info (hos Birger)
◆ Våre hovedarbeidsoppgaver
Srandpromenaden. Hvem er eierne? Arvid snakker med Tore Henning
Velkommensbrev/folder til nyinnflyttere. Alle, Rainer utformer
Oppdatering av medlemsliste. Rainer tar kontakt med Ann-Karin
Oppdatering av hjemmesiden. Rainer, Fredrik
Medlemskontingent. Mette tar kontakt med Ann-Karin
◆ Endring av tidspunkt for GF
GF 2015 blir i feb/mars. Da kan styre ha regnskap/budsjettet klar
◆ Gjennomgang av referat fra GF
Intet referat ble funnet
◆ Nytt brev vedr. bidrag Strandpromenaden til alle beboere
Tiggebrev og giro til innbetaling av ekstrakontingent kr. 500,- for mai-des 2014. Mette
◆ Flaskebar
Felles ønske om å ta opp igjen Flaskebar.
Som tidliger: Liste i bryggehuset hvor kommende Flaskebar-verter skiver seg inn.
Ønskelig med en Flaskebaransvarlig. Arvid snakker med Katya.
Første Flaskebar onsdag 1.oktober.
◆ Gjennomgang av andre ting fra årets GF som styre
Muligheten om å finne en regnskapsfører fra og med 01 01 2015? Mette
Hvilket område hører til Flaskebekk Vel. Trygve
◆ Kontakt med Strandpromenadelaget vedr. strandpromenaden
Klargjøring av arbeids- og samarbeidsområder mellom Strandpromenadelaget og Velet. Trygve
◆ Veilag
Møte med alle formenn i veilagene om muligheter for samarbeid vedr. måking, strøing og lys av private
veier. Ønskelig med intro av Birger som på GF. Arvid innkaller til møte.
Nordveien, Øvreveien x 3, Strandpromenaden, Jørgen Berners vei, Lampepusserveien,
Baesvei og Vardeveien
Sjøstrand Vel er interessert i sambarbeid og tar konakt.
◆ Neste styremøte 25. august kl 19.00 hos Rainer
Arvid sender ut innkalling og saksliste
Referat Rainer

