
Referat av styremøte 5 i FBV onsdag 20. januar 2015 kl 19.00

Til stede: Arvid, Mette, Ragnhild, Trygve og Rainer
Gjest: Øystein Klavnes

Saksliste:
◆ Gjennomgang referat forrige styremøte
◆ Badehuseiere
◆ Kontingent og økonomi. Gjennomgang av regnskap med revisor
◆ Hjemmeside/Facebookside
◆ Øvreveien

Fra forrige saksliste:

◆ Samarbeid med Strandpromenadelaget
Søknad om økonomisk tilskudd fra Sparebank stiftelsen til istandsetting av promenaden. Strandprom-
enadelaget v/Blix Henriksen har overtatt saken og skal sørge for at søknaden blir sendt i tide. 

◆ Hvem eier badehusene
En nesten komplet liste over eierne av badehusene er mottatt fra kommunen. Det er fortsatt mange som 
ikke har bidratt med støtte til utbedringene av Strandpromenaden. Mette sender liste til Arvid som sam-
men med Ragnhild sender brev med anmodning om bidrag til disse. 
Spørsmål dukket opp om hvem som eier Strandpromenaden. Trygve hører med kommunen.

◆ kontingent/Regnskap
75 medlemmer har betalt ekstra kontingent.
Vi venter til ut i april med utsendelse av innbetalingskrav medlemskontingent (kr 750,-) for 2015
Regnskap for 2014  er gjennomgått og godkjent av revisor og alle styremedlemmer.
To merknader til regnskap: 
Inngående mva kr 450,-: Vi søker ikke om fritak på dette beløpet
Vedlikehold: Mette har ikke fått svar på gjentatte henvendelser til Tyreng angående faktura vedlikehold 
sommervannledning. Sender faktura til Arvid som tar ny kontakt med Tyreng. 

◆ 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 kontakter Anne-Stine

◆ Reguleringsplan 
Hva skjer med reguleringsplanen. Brev med forespørsel om status til kommunen. Rainer

◆ Generalforsamling 
Vi fastsetter dato til 24 eller25. mars. Sted: Flasken. Rainer bestiller lokalet. Trygve lager utkast til bud-
sjett til neste styremøte. 
PS Medlemsavgift for 2014 må være innbetalt for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

◆ Arkiv 
Stor takk til John Erik og Susanna som frivillig tar seg av arkiveringen av vellets papirer gjennom tidene. 
Historielaget tilbyr lagringsplass på Gjøfjell gård. Arvid sender takkebrev

◆ Neste styremøte onsdag 25. februar kl 19.00 hos Arvid 
Arvid sender ut innkalling og saksliste

Referat Rainer


