
Referat  fra Styremøte  nr 6  - 2004 - Flaskebekk Vel

Dato for møtet : 22.11.04
Møtested : Kjell

Tilstede :
Wilhelm Berge
Anne Stine Høvo Meltzer
Trygve Steinert
Kjell Thoreby
Arvid D. Iversen

Forfall : Mai Gaardsted

Referat til : Møtedeltakere + Mai Gaardsted

Referatdato: 19.12.04

FRA FORRIGE MØTE

( 04/2-23 ) Velets Status som Nabo ved byggemelding .

Wilhelm har undersøkt og Velet er ingen Juridisk enhet som nabo.   Wilhelm
undersøker videre om hvilken status vi har og hva vi får melding om .

( 04/2-27 ) Økonomi og Budsjett

Wilhelm hadde utarbeidet budsjett over faste kostnader som Velet har i løpet
av året.   Dette gir muligheter for Styret til bedre oversikt og disponering av
midler.

( 04/2-28 )  Flaskebar.

Forslag til rutiner ble gjennomgått og disse er nå disponible via Velets
Hjemmesider.   Arvid lager og et oppsett til å ha i ”skrinet” samt som kan
henge på Bryggehuset.    Dette gjøres til neste Styremøte .  Videre må det
minnes om Gassbheolder i de kalde månedene.

04/2-29
Strandpromenadelaget – info

Inge Olav møtte som representant fra Strandpromenadelaget.   Gruppen har i
løpet av det siste året fått mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som er
gjort.     Han referererte videre om planer og tanker Strandpromenadelaget
har  videre fremover.  Dette gjelder blant annet:



- Mulighetene for å lage et stupebrett på Søndre Brygge – herunder
ansvar etc.

- Mulighetene for å få ”laget” en sandstrand
- Dugnad til våren

Videre ble spørsmål om forsikring tatt opp , men Hus og Brygge er forsikret
allerede.

Videre skriver Strandpromenadelaget brev til Kommunen der sprekken som er
i brygga i dag gjøres oppmerksom på.   Dette for å se på hvilke muligheter
kommunen har til å bistå økonomisk med å utbedre dette .

04/2-30
Skilting av Stier

Et prosjekt som har vært på gang lenge ... og gjennom flere Styrer.    Vi
prøver videre og Kjell tar kontakt med Nesodden Velforbund for å få vite om
de har noen råd og gi feks. ovenfor muligheter for midler fra Fylkeskommunen
( Kyststien ) .   Arvid prøver å nøste opp tråeden der Finn Lewin og Helle
slapp.

Tidsfrist : Ikke bestemt
Ansvar : Kjell og Arvid

04/2-31
Skilt i Flaskebekkveien

Det bør være et skilt på toppen av Flaskebekkveien.   Dette mangler i dag.
Videre skilt ved Stikkveien som viser at det er en vei ned til Flaskebekk
Brygge.
Mai kontakter kommunen/Fylkeskommunen for å prøve å få dette på plass.

Tidsfrist : Ikke bestemt
Ansvar : Mai

04/2-32
Huset på Nordre Brygge

Strandpromenadelaget overtar ”ansvar” for vedlikeholdsorganisering og
Tilstandsrapport av huset.    Inge Olav avklarer dette først med resten av
Strandpromenadelaget



04/2-33
Badebøyer – Søndre Brygge

Anne Stine skriver brev til Kommunen om Støtte til flere badebøyer ved
Søndre Brygge.   Sikkerhetsaspektet ved å ha flere bøyer tas med i brevet.

Tidsfrist : Ikke bestemt
Ansvar : Anne Stine

04/2-34
Økonomi og budsjett

Wilhelm utarbeider forslag til budsjett for resten av dette Styrets
arbeidsperiode.  Velets faste kostnader beløper seg pr. i dag til mellom
30000-35000 kr. pr. år.

Tidsfrist : Neste Styremøte
Ansvar : Wilhelm

04/2-35
Navn – Vernegruppa

Det har kommet noen tilbakemeldinger om navnet på ”Vernegruppa” .   Styret
ber gruppen vurdere muligheten for å kalle gruppen ”UTVIKLINGSGRUPPA” i
stedet.  Arvid foretar en ”runde” med gruppens medlemmer om synspunkter.

04/2-36
Befaring – Huset Nordre Brygge

Denne er nå foretatt og Trygve ga en kort tilstandsrapport

04/2-37
Skriv til nye potensielle medlemmer

Skrivet er nå ferdig og Kjell distribuerer til beboere som ikke er medlem .



04/2-38
Høstbrev
Dette er nå skrevet av Anne Stine og distribueres pr. mail og post .   Anne
Stine og Kejll distribuerer pr. post.  Anne Stine pr. mail.

04/2-39
Julegløgg
Trygve, Anne Stine og Wilhelm er ansvarlig for årets gløgg på Lille Julaften

04/2-40
Ikke betalt kontingent
Wilhelm lager en oversikt over ikke betalte medlemmer pr. 31.12.04, og gir
denne til Arvid slik at disse medlemmene kan strykes av listen.

04/2-41

Måking

Anne Stine melder tilbake til nye medlemmer som lurte på om Velet bistod
med måking at vi ikke har kapasitet til det.

04/2-42

Styrefest

Det blir fest for Styremedlemmer ( med følge) 4. februar hos Anne Stine og
Fredrik ( tror det var det som ble datoen til slutt....)

NESTE MØTE  24.01. kl. 19.00-21.00 hos Anne Stine

GOD JUL !

Arvid


