
Referat av styremøte 10 i FBV 28. oktober 2015 kl 20.00

Til stede: Arvid, Mette, Katja og Rainer

◆ Kontingent 2015

Til tross for at Katja har sendt ut påminnelserr om utestående kontingent, er det fortsatt noen som ikke 

har betalt. Vi setter strek nå og de som ikke har betalt blir strøket som medlem. Katja sender oppdatert 

medlemsliste til Fredrik for publisering på hjemmesiden. Arvid sender beskjed til dem som strykes.

◆ Styreinstruks

Katja har fått noe underlagsmateriell fra Anton og graver seg gjennom det. I mellomtiden setter Arvid 

opp et forslag med de viktigste tingene styret har av oppgaver.

◆ Støtte til veilag

Styre har mottatt regning fra Geir Knudsen for drenering og utbedring av Sydveien, utført i sommer, 

pålydende kr. 2687,-  Arvid sender mail til Geir Knudsen og bekrefter utbetaling etter 50-50% praksis.

Katja sørger for at informasjon om støtte til veilag blir sendt Fredrik for publisering på hjemmesiden.

◆ Veikjøp

Arvid har snakket med Trygve. Det tar sin tid med alle papirene, men Trygve følger opp. Han har hatt 

behov for litt advokathjelp. Regning er å vente. Trygve skal få noe for all den jobben han har gjort i 

forbindelsen med veikjøpet.

 

◆ Flaskebar

Flaskebar søker vertskap! Arvid lyktes ikke å få noen til å skrive seg på listen ved siste Flaskebar i okto-

ber og skal legge oppfordringen ut på facebbok. Neste Flaskebar onsdag 4. oktober ved Mette og Johan. 

Mette sjekker gassbeholderen.

 

◆ Lille julaften

Tradisjonen tro blir det samling på søndre Flaskebekk. Rainer snakker med Tore Henning om hjelp til 

gløggen, Arvid hører om Birger er julenisse også i år. Katja handler til godteposer.

 

◆ FBV generalforsamling

Vi har satt datoen til onsdag 17. februar kl 19–21. Rainer bestiller lokalet på Flasken. Arvid gir beskjed til 

valgkomitéen om at de må ha en samlende leder klar til generalforsamlingen. 

 

◆ Neste styremøte har vi glemt å fastsette! 

Referat Rainer


