
Referat av styremøte 4 i FBV onsdag 2. desember 2014 kl 19.00

Til stede: Arvid, Mette, Ragnhild, Trygve og Rainer

Saksliste:
◆ Gjennomgang referat forrige styremøte
◆ Medlemsliste
◆ Hvem eier badehusene?
◆ Kontingent og økonomi
◆ Hjemmeside/Facebookside
◆ Lille julaften
◆ Annet

◆ Samarbeid med Strandpromenadelaget
Som første fellesoppgave står utformingen av en søknad om økonomisk tilskudd fra Sparebank stiftelsen 
til istandsetting av promenaden. Arvid kontaktet Petter Schjelderup som skal sørge for at søknaden blir 
sendt i tide. Petter Schjelderup

◆ Medlemsliste
Medlemsliste med e-post adresser er nå nesten komplett. Mette og Arvid oppdaterer kontinuerlig. 

◆ Hvem eier badehusene
Mette har en liste som fortsatt har noen hull. Arvid kontakter kommunen som forhåpentlig vis kan være 
behjelpelig med å gi oss Navn og adresse til hjemmelshaverne. 

◆ Ekstra kontingent/Frivillig bidrag Strandpromenaden
Brev om innbetaling av ekstra kontingent/frivillig bidrag Strandpromenaden er blitt lagt i alle postkasser. 
Mette og Arvid sjekker hvem som ikke har betalt ekstra kontingent og sender purring. 
 Alle eiere som ikke har bidratt med frivillig støtte for utbedringen av strandpromenaden for tilsendt   
et påminnelsebrev. Rainer 
 Arvid kontakter Amta med håp om en artikkel til støtte av strandpromenaden. 

◆ Hjemmeside/Facebookside
 Styret anser ikke vellets facebookside som noen konkurrent til vellets hjemmeside. Facebooksiden  

fungerer bra for aktuelle saker av mere sosial karakter. Fredrik må sørge for at all e-post med adresse 
<styret@flaskebekkvel.no> blir videresendt til Arvid. Rainer

◆ Lille julaften
Tradisjonen tro inviterer styret til gløgg og godtepose lille julaften fra 18.00 til 19.00.  
Birger stiller som nisse. Rainer lager invitasjon og legger i postkasser. Ragnhild spør Tore Henning om å 
få låne strøm. Arvid legger ut på facebook: hvem kan hjelpe til?

◆ Annet

◆ 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

◆ Gatebelysning 
En viss uklarhet om hva som skjer nå. Hvis alle lyktestolper skal regsistreres i samsvar med vellets grens-
er blir den jobben pålagt veilagene. Trygve tar kontakt med Nye Elektropartner om hva som forventes.



◆ Reguleringsplan 
Hva skjer med reguleringsplanen. Vi må formulere et brev til kommunen. Alle

◆ Neste styremøte onsdag 21. januar kl 19.00 hos Arvid 
Arvid sender ut innkalling og saksliste

Referat Rainer


