
Referat av styremøte i FBV mandag 25. august 2014 kl 19.00
Til stede: Arvid, Ragnhild, Trygve og Rainer

Etter innkallingens agenda ble følgende saker behandlet: (det som fortsatt står ugjort etter forrige styremøte)

◆ Velets sommerfest
Sommerfest på Søndre Flaskebekk 30. august kl 19.   
Tore Henning har sagt at han gjerne vil grille lam, Espen spanderer salat og fløtegratinerte poteter.
Flyers er lagt i alle postkasser, plakater hengt opp. Det begynner å ligne en skikkelig sommerfest. Vi 
fordeler småoppgaver blandt oss i styre, det ser ut til å bli en kveld uten regn slik at vi slipper presening/
seil.

◆ Våre hovedarbeidsoppgaver
 Srandpromenaden. Hvem er eierne? Ragnhild får tak i en oversikt som skal ligge hos Bjarte
 Velkommensbrev/folder til nyinnflyttere. Alle, Rainer utformer 
 Oppdatering av medlemsliste. Rainer tar kontakt med Ann-Karin
 Oppdatering av hjemmesiden. Referat fra GF (Trygve) og referat fra 1. styremøte (Rainer) sendes Fredrik 
Rainer, Fredrik
 Medlemskontingent. Mette tar kontakt med Ann-Karin

◆ 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.  
Vi skal benytte anledningen på sommerfesten å finne den første verten.  
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
 Det eksisterer et eldre kart i stort format, Arvid sjekker hos seg. Ellers mulig at vi finner det hos Ann  
 Karin, Birger eller Jon Erik Bjerk.

◆ Kontakt med Strandpromenadelaget vedr. strandpromenaden
 Klargjøring av arbeids- og samarbeidsområder mellom Strandpromenadelaget og Velet.  
 Vi blir enige om å invitere (Arvid) en eller flere representanter fra Strandpromenadelaget til neste  
 styremøte m/åpen agenda. Trygve finner fram brevet

◆ Veilag
 Arvid  raporterer fra møte med representanter for veilagene. Det foreligger anbud far Solberg med en 

kilometer pris for måking/strøing. Det må undersøkes hos Fellesvel om vi kan oppnå fritak far moms ved 
å la regningen gå gjennom velet. Mette. En slik ordning ville forutsette at velet krever et anslått à konto 
beløp innbetalt fra hvert veilag før vinteren setter inn.

 Forslag fra veilagene: Velet ber om pris for utskifting av lyspærer. Trygve tar kontakt med Harald Moen 
fra Nye Elektropartner

◆ Faceboksider
 Arvid sørger for at begge nåværende Faceboksider blir slettet og ny side i Velets regi blir etablert. 

◆ Neste styremøte 22. oktober kl 19.00 hos Ragnhild
 Arvid sender ut innkalling og  saksliste

Referat Rainer


