
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 
Dato;  Torsdag 27. januar 2022 
Kl   1900 –2100 
Sted  Zoom 
 
 

Sak 7.1  
Referat fra forrige styremøte 
 

• Strandpromenadelaget, Krisitan Bye har overtatt som leder. De vil komme med 
forslag til dato for dugnad på promenaden i løpet av noen få uker.  

• Kartlegging av eierforhold Strandpromenaden, svar fra kommunen: Etter at 
forhåndsvarlselet ble sendt ut, ingen merknader. De har matrikkelført området oppe 
ved krysset Strandpromenaden / Flaskebekkveien og gjort klart for matrikkelføring 
langs badehusrekka denne uken. De regner med å få kunngjort endringen i uke 5 og 
at vi får da tilsendt oppdatert matrikkelbrev.  

• Områdeplanen: Planen er vedtatt. Vedtaket er sendt på høring med frist 23. januar.   
• Covid: Nye covid regler fra neste uke åpner for å åpne Flaskebar på brygga igjen. OBS, 

veldig glatt på Strandpromendaden 
• Referatet godkjennes 

 
Sak 7.2 
Områdeplanen – oppdatering og veien videre.  
Det er ønske om formidling fra styret om fremdrift på vann og avløp. Mer informasjon om 
veien videre er etterlyst. Styret oppsummerer i innkallingen til generalforsamlingen som 
også legges på FaceBook og hjemmesiden. En viktig oppgave til styret som kommer nå.  
 
Styret undersøker om det er mulig å legge det elektriske ledningsanlegget i bakken.  
 
Sak 7.3 
Benker på Strandpromenaden 
Jan har laget et kart med forslag til plassering av benker. Fredrik har vært i kontakt med 
noen av eierne langs promenaden om utplassering. Vi har fått tilbakemelding om at de ikke 
ønsker benk da de har dårlig erfaring med forsøpling.  
 
Fire benker vurderes fortsatt. En ved trappa ned til stranda, en ved fremspring i promenaden 
nedenfor det gule huset og to der Promenadebakken kommer ned (kartskisse legges ved 
referatet) 
 
Har fått tilslag på en benk fra Human Etisk forbund. Vi ønsker fire like benker. Jan bestiller. 
Benkene settes opp i forbindelse med dugnaden.  



 
 
Styret ønsker å bestille svijern for å merke benkene. I tillegg ønsker vi å merke benker og 
bord som er til utlån i badstua. Jan bestiller.  
 
Sak 7.4 
Tiltak i strandsonen  
Oppfølging mot kommunen i forhold til planlegging av søndre del, sør for badehuset til Lynch 
i bunn av Promenadebaken. Brev sendes til kommunen med kopi til Strandpromenadelaget. 
Her er det ønskelig med en oppgradering, vi anmoder det nye styret å følge opp.  
 
Sak 7.5 
Rådyrplage 
Vi har fått henvendelse fra et medlem i november angående rådyr. Jan har tatt kontakt med 
viltnemda. Vi legger oppdateringen fra viltnemda på hjemmesiden og legger link på 
Facebook.  
 
Sak 7.6 
Generalforsamling 2022 
Generalforsamlingen blir 23. mars klokken 19. Christine prøver å låne lokaler på Tangenten, 
auditoriet. Vi sjekker om de har videooverføring for å helgardere i forhold til 
smittesituasjonen.  
 
Regnskapet forberedes og avsluttes. Årsberetninger fra styret, badstuelaget, 
Strandpromenadelaget og Fiskesalgslaget.  
 
 
Sak 7.5 
Diverse 
Neste styremøte blir onsdag 23. februar kl. 1900 
 
 
 
 


