
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Onsdag 25. Mai 2022 
Tidspunkt: 20.00 – 21.30 
Sted:   Teams 
Tilstede:     Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon 
  Marianne Brokstad   
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
  Kristin Sauge               
  
 
Sak 3.1  
Referat fra forrige møte. 
Dugnaden var svært vellykket og god deltakelse.  
Benker er utplassert og det er veldig godt mottatt. 
Det er gjennomført møte mellom Nesodden Kommune og kontaktgruppen opprettet av 
Flaskebekk Vel. 
Fredrik Meltzer deltok på årsmøtet i Nesodden Velforbund 11. mai.  
Referatet ble godkjent. 
 
Sak. 3.2 
Stranda nord på promenaden og tilgjengelighet for allmenheten. 
Styret har tatt kontakt med juristen Virksomhet for plan, bygg og geodata, 
Nesodden Kommune.  Han opplyser at kommunen, muligens med unntak av planavdelingen 
når områder detaljreguleres, har ikke jurisdiksjon til å båndlegge hvordan private 
eiendommer skal anvendes. Det er et privatrettslig anliggende. I.h.t. allemannsretten er 
spørsmålet er om området er definert som innmark eller utmark.  Styret ser det ikke som sin 
oppgave å gå inn å mene eller definere dette. 
 
Sak 3.3 
Kontingent status – fordeling av oppfølging. Jan lager oversikt 
75 medlemmer har betalt kontingent pr dags dato. Det gjenstår ca. 50 medlemmer som ikke 
har betalt. Jan lager liste over de som ikke har betalt og Fredrik sender purremail til disse i 
løpet av helgen. Deretter fordeler styret videre oppfølging mellom seg. 
 
Sak 3.4 
Sommerfest 2022 
Lørdag 13. August 2022. Festkomite må nedsettes.  Torunn legger ut melding på Facebook 
hvor man inviterer til å bli med i en festkomite. 
 
  



 
 
Sak 3.5 
Hjemmeside og grafisk profilering  
Kristin gjennomgikk forslag til «fornyelse» av hjemmesiden. Det så veldig fint ut. Kristin fikk 
mandat til å gå videre og gjøre nærmere avklaringer sammen med Fredrik.  Det trengs 
teknisk oppsett, layout og fornyelse av tekster. Det er godtatt et budsjett på nok 10.000 for 
det tekniske. 
 
Sak 3.6 
Petanque-turnering 
Det blir pentague-turnering onsdag 15. juni.  Jan og Fredrik er arrangements-komite.  
 
Sak 3.7 
Innspill til Høyres program  
Styret oppfatter henvendelsen som veldig generell og gir ikke noen innspill. 
 
Sak 3.8 
Annet 
Det ble orientert om status og prosess rundt pumpehus på Nordre Brygge. Det kommer ut et 
referat fra IVK-gruppen i løpet av uke-22.  
Neste styremøte er tirsdag 28. juni kl. 19.00 hos Torunn. 
 
 


