Referat av styremøte 3 i FBV onsdag 22. oktober 2014 kl 19.00
Til stede fra styret: Arvid, Mette, Ragnhild, Trygve og Rainer
Som gjest: Petter Schjelderup som representant for Strandpromenadelaget, Sjur Sætre (Kleiva)

Saksliste:
◆ Sommerfesten
◆ Strandpromenadelaget
◆ Ekstra kontingent
◆ Hjemmeside/Facebookside
◆ Brønnøysundregisteret
◆ Kleiva
◆ MVA refusjon til veilag
◆ Strandpromenaden
◆ Kleiva/Sydveien/Stikkveien
◆ Annet

◆ Velets sommerfest
En på alle måter vellykket sommerfest ga i tillegg et overskudd på ca 1 500,Takk til alle som har bidratt til en flott kveld på Søndre Flaskebekk.
◆ Samarbeid med Strandpromenadelaget
Hensikten med å be Petter Schjelderup fra Strandpromenadelaget informere styret om deres arbeidsmåte
og oppgaver gjennom mange år, var å finne en samarbeidsform. Strandpromenadelaget er en del av
Flaskebekk Vel og vil få mandat fra styret til å påta seg oppgaver/prosjekter angående promenaden.
Styret uttrykte ønske om å forholde seg til en leder og Petter utnevnte seg selv som leder i det uformelle
promenadelaget. Et hyggelig, nyttig og oppklarende møte.
Som første fellesoppgave står utformingen av en søknad om økonomisk tilskudd fra Sparebank
stiftelsen til istandsetting av promenaden. Petter og Arvid
◆ Ekstra kontingent
Som det ble vedtatt på generalforsamlingen skal fra 1.1.2015 regnskapsåret følge kalenderåret. Det med
fører en ekstrakontingent for mai-des i inneværende år på kr. 500,-. Et brev utformes og legges i alle
postkasser med ferdig utfyllt giro, både for ekstra kontingent og frivillig støtte til utbedring av prome
naden. Mette og Rainer
◆ Hjemmeside/Facebookside
Arvid orienterer om opprettingen av Facebook-siden som allerede har fått god respons.
ca 40 medlemmer.
◆ Brønnøysundregisteret
Arvid har sørget for oppdatering. Og registrert Vellet i Frivillighetsregister for å ha mulighet å motta
Grasrotandel.
◆ Kleiva
Sjur Sætre informerer om nødvendig reparasjon/vedlikehold i Kleiva av både trappene og rekkverk. Sjur
presiserer at Kleiva ikke er en del av Nordveien veilags ansvar. Han mener at det er en del av Kyststien
og dermed av kommunal/Nesodden Velforbundets interesse. Han har også vært i kontakt med Tangen
Vel som er positiv til et samarbeid. Styret råder at en arbeidsgruppe kommer med søknad som beskriver
utbedringer og kostnader. Må bli en post i neste års budsjett. Utbedringer av Strandpromenaden kommer til å tømme Vellets kasse.

◆ Sydveien/Stikkveien
Også disse to veiene trenger utbedringer. Også dette må komme på 2015 budsjett. Svar til Tore Henning
Larsen på hans henvendelse. Arvid
◆ MVA refusjon til veilag
Arvid har blitt kontaktet av Nordveien veilag om momsfritak. Arvid og Mette har undersøkt. Det gis
ikke fritak til veilag.
◆ Strandpromenaden
Trygve orienterer om kontakten/befaring han har hatt med TT service og styret vedtar å sette i gang
foreslåtte arbeider så fort som mulig. Vi prøver oss med å foreslå en deling av regningen; kr 150 000,- når
jobben er gjort, restbeløpet i februar 2015. Totalkostnadene beløper seg på kr 193 437,- inkl. mva. Eventuell delvis momsrefusjon skjer ikke før i 2015. Trygve

◆ Annet
◆ Flaskebar
Flaskebaren er kommet i gang igjen og vertslista ble fulltegnet i løpet av kvelden 1. oktober. Gatebukken
er nå plassert i garasjen til Tone. Vertslisten er lagt ut på hjemme- og Facebook-siden
◆ Styreinstruks
Det skal utarbeides en liste over styrets oppgaver og håndtering av disse. Dette skal gjøre det enklere for
kommende styrer og overta jobben. Instruksen kan så ligge på Vellets hjemme- og Facebook-side.
Trygve kommer med forslag
◆ Oppdatering av medlemsliste/e-mail adresser. Arvid og Mette
◆ Gatebelysning
Gatebelysning er blitt Vellets ansvar. Det er et orienteringsmøte 23. oktober der ingen av styrets medlemmer har mulighet å stille opp. John Erik Bjerk skal på møte og kommer med referat.
◆ Reguleringsplan
Hva skjer med reguleringsplanen. Vi må formulere et brev til kommunen. Alle

◆ Ikke fullførte oppgaver
Muligheten om å finne en regnskapsfører fra og med 01 01 2015? Mette
Hvilket område hører til Flaskebekk Vel.
Arvid har fått tak i et kart
Strandpromenaden. Hvem er eierne av badehusene? Ragnhild tar kontakt med Petter far Strandprome
nadelaget
Velkommensbrev/folder til nyinnflyttere. Alle, Rainer utformer

◆ Neste styremøte tirsdag 2. desember kl 19.00 hos Ragnhild
Arvid sender ut innkalling og saksliste

Referat Rainer

