
REFERAT FRA STYREMØTE I FLASKEBEKK VEL 06.11. 2018

Sted: Sydveien, hos Hege Holm
Tilstede: Hege Holm, Christer Arnesen, Knut Ola Ulvestad, Merete Varøystrand

27. Områdeplan for Flaskebekk.

Merete har hatt kontakt med Nesodden kommune og etterspurt status vedrørende den nye 
områdeplanen for Flaskebekk. 
Områdeplanen ble 1. gangsbehandlet i Plan- og teknikkutvalget før sommerferien. PT foreslo to 
endringer i bestemmelsene; den ene omhandler ubebygde eiendommer og den andre omhandler 
konvertering av fritidsboliger til helårsboliger og omvendt. Administrasjonen (planavdelingen i 
kommunen) anser denne endringen som så betydningsfull for planen, at de ønsker å 
konsekvensutrede endringen før de eventuelt innarbeider den. Dette gjør at saksbehandlingen tar 
noe lenger tid. Områdeplanen er derfor ikke lagt ut på offentlig høring ennå. Alt tyder på at 
planavdelingen arbeider seriøst med vernehensynet og bevaring av området.
Merete følger opp og orienterer styret og vellets medlemmer.

28. Kleiva.

Sjur Sætre har stått i spissen for arbeidet med oppgradering av Kleiva, både når det gjelder 
finansiering og gjennomføring. Arbeidet nærmer seg ferdigstillelse. Trappen er støpt. Det gjenstår 
kun montering av rekkverk. Dette vil bli utført før jul. Oppgraderingen er finansiert ved hjelp av 
tilskudd fra Sparebankstiftelsen, Nesodden kommune, Flaskebekk vel og Tangen vel. Knut Ola 
konfererer med Sjur vedrørende økonomien i prosjektet. Merete tar kontakt med Velforbundet for å 
sjekke muligheten for momsrefusjon. Eventuell momsrefusjon fordeles ihht bidrag. Flaskebekk vel 
har bidratt med kr. 100.000.- og Tangen vel med kr. 10.000.-

Ludvig Mester i Nordveien har måkt, saltet og strødd trappene i Kleiva i hele fjor vinter, til stor 
glede for alle de som forserer Kleiva på vei til båten. Stor takk til Ludvig. Han har søkt om å få 
refundert kostnadene til salt. På grunn av vellets økonomi, vil vi måtte utsette den økonomiske 
støtten til neste år. Christer informerer Ludvig.

29. Økonomi

Flaskebekk vel har hatt store utgifter inneværende år. Den største utgiften har vært Kleiva,kr. 
100.000.-. I tillegg er det flere veilag som mottatt tilskudd på inntil kr. 10.000.- hver. Når faktura for 
arbeidet med Kleiva forfaller, vil det være lite penger igjen på hovedkontoen. Merete tar en ny 
purrerunde på kontingent i håp om å øke inntektene noe. 
Strandpromenadelaget har mottatt kr. 40.000.- fra Nesodden kommune, øremerket belysning på 
Strandpromenaden. 
Både Fiskesalgslaget og Strandpromenadelaget var ivrige under årets Kulturisten og hadde 
inntekter på salg av fiskesuppe, pølser, vafler, brus og kaffe. I tillegg til kontanter kom det inn kr. 
8.800.- på vellets Vipps- konto. Fiskesalgslaget og Strandpromenadelaget må bli enige om 
fordeling av pengene. Merete følger opp og overfører penger til respektive kontoer.

30. Arrangement lille- julaften.

Det inviteres til lille- julaften på Søndre brygge. Christer ordner julegløgg. Merete ordner pakker til 
barna. Stine ordner invitasjon. Knut Ola henger opp invitasjon. Hege snakker med julenissen.

31. Flaskebekk gror igjen.



Det har vært forsøkt å organisere « Fell et tre for naboen» på Flaskebekk, en dag hvor man kan ta 
initiativ til felling av trær og rydding av kratt. Det har vært liten respons blant vellets medlemmer. 
Hege gjør et nytt forsøk. Styret vurderer om saken skal tas opp på neste års generalforsamling.

32. Vellets hjemmeside.

Stine har hatt møte med Fredrik Meltzer og tar ansvar for å få lagt ut referater som mangler på 
hjemmesiden, samt fjerne saker som er utgått på dato. Flere medlemmer som ikke er på 
Facebook, har oppfordret styret om å holde hjemmesiden oppdatert med relevant informasjon. 
Styret lover å gjøre en innsats på dette punktet.

33. Nytt styre

Christer har sittet i styret i 4 år, hvorav to som styremedlem og to som styreleder. Knut Ola  har 
sittet i 3 år, Merete og Hege i 2 år og Stine i 1 år. Stine har 1 år igjen av sin periode. Hege stiller 
seg til disposisjon i 1 år til. Christer, Knut Ola og Merete ønsker å tre ut av sine verv. Merete kan 
kan være styrets forlengede arm i oppfølging av reguleringssaken. Valgkomitéen må finne ny 
styreleder og to nye styremedlemmer for neste periode. Sittende styre har kommet med forslag til 
kandidater. Merete underretter valgkomitéen v/ Torunn Vigmostad.

34. Generalforsamling
 
Det avholdes generalforsamling i løpet av mars. Styret må forberede saker som skal opp til 
behandling. Innkalling sendes ut i februar. Christer ordner lokale på samfunnshuset. Merete 
ferdigstiller årsregnskapet for gjennomgang av revisor i løpet av januar. 

35. Målestasjon Søndre brygge.

Etterskrift: Tore Henning Larsen har frontet aksjonen med å få de store passasjerbåtene til å 
redusere farten i indre Oslofjord. Aksjonen har fått oppmerksomhet i media, blant annet NRK 
Østlandssendingen. Tore Henning har blitt kontaktet av firmaet Miros som ønsker å installere en 
målestasjon på Søndre brygge for å dokumentere bølger og strømforhold. Styret ønsker initiativet 
velkomment og det er inngått en avtale med Miros som betaler en leie på kr. 5000.- i året for å ha 
målestasjonen stående på Søndre brygge. Den skal monteres slik at den ikke er til hinder for 
bading fra brygga. Hvis det skulle vise seg at målestasjonen er til sjenanse eller fare for de som 
bruker brygga, vil Miros demontere den uten omkostninger for vellet. 

Neste møte; Januar 2019 hos Knut Ola, dato avtales nærmere.

Referent: Merete Varøystrand.


