
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 
Dato:  Tirsdag, 5. April 2022 
Tidspunkt:  19.30 – 21.00 
Sted:   Teams 
Tilstede:      Fredrik Meltzer 

                            Jan Capjon 
   Marianne Brokstad 
   Kristin Sauge                 
                            Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
 
 
Sak 1.1  
Introduksjon og velkommen til nye medlemmer. 
Eksisterende styremedlemmer og nye styremedlemmer presenterte seg. 
 
Sak 1.2 
Ønsker ambisjoner og prioriteringer for et nytt år i vellet. 

• Ønsker om et godt naboskap gjennom å skape/gjenskape gode fysiske møteplasser 
• Flaskebarer må gjeninnføres og vertskap bør skaffes for; 

o 4. Mai 
o 7. September 
o 5. Oktober 
o 2. November 
o 7. Desember 

• Kulturisten – styret ved Fredrik sjekker ut om det er planlagt arrangement i 2022 
• Finne dato for sommerfest gjøres på neste oppgave 
• Antall medlemmer økes til 130 
• Gjøre strandområdet mer tilgjengelig 
• Til neste møte kan man ta en runde i forhold til andre ambisjoner og prioriteringer. 

 
Sak 1.3 
Fordeling av arbeidsoppgaver 

• Jan fortsetter som kasserer et år til. 
• Torunn fortsetter som sekretær et år til 
• Kristin kan bistå med kommunikasjon, design, nettside etc.. 
• Marianne bistår gjerne i arbeidet med å lage gode møteplasser. 

 
Sak 1.4 
Utestående saker for forrige styre 

• Vellet har fått en henvendelse fra Høyre.  Fredrik ser på dette. 
 

 
 



 
Sak 1.5 
Dugnad vår 2022 

• Dugnad er planlagt til 7. Mai 
• Strandpromenadelaget vil også ha dugnad 30. April med forberedelser. 
• Nye benker skal boltes fast i forbindelse med dugnaden. 

 
Sak 1.6 
Kontingent 

• Fredrik sender ut brev til alle medlemmene om innbetaling av kontingent og 
tidspunkt for dugnad. 
 

Sak 1.7 
Mandat for kontaktgruppen mot kommunen i forbindelse med vann og kloakk. 

• Fredrik har vært i kontakt med ansvarlig i Nesodden Kommune (infrastruktur, vann 
og kloakk) som er veldig positiv til initiativet. 

• Gruppen består av Arkitekt Øystein Kartvedt, Landskapsarktitekt Ole Wang Høiem og 
Bengt-Andre Eikaas.  Gruppen er opprettet av generalforsamlingen i Flaskebekk Vel. 

• Spørsmålet om allmenn adkomst til vannet nær nordre brygge ble tatt opp med 
kommunen som egen sak høsten 2021. Enten bør styret fortsette en utredning om 
dette spørsmålet overfor kommunen, eller så bør styret ha en representant i gruppen 
for å følge dette opp.  

• Mandatet – Fredrik sender utkaster til høring til styret 
 
Sak 1.8 
Annet 

• Neste styremøte; tirsdag 19. April kl. 19.00 hos Torunn. 
• Det rettes opp 2 feil på nettsiden; antall medlemmer er 126 og jubileums-år (125 år i 

2019) 
• Kristin vil gå igjennom nettsiden og se om det kan være endringer som kan og bør 

gjøres.  
• Jan foretar en evaluering av kassene for strøsand: eventuelt behov for reparasjon 

eller utskifting. Samt vurdering av plassering av benk fra kommunen.  
 
 


