
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Tirsdag 28. juni 2022 
Tidspunkt: 19.00 – 21.00 
Sted:   hos Torunn 
Tilstede:     Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon 
   Kristin Sauge         
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
Ikke til stede: Marianne Brokstad  
  
Sak 4.1  
Referat fra forrige møte. 
Petanque-turneringen er utsatt til 10. august 2022. 
Jan purrer på tilgang til sky-løsning for deling av dokumenter hos Nesodden Kommune, 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 4.2 
Status kontingent 
Per nå er det innbetalt kontingent fra 125 medlemmer.   
Resterende følges opp individuelt og målet er å få 130 medlemmer. 
Styret vil etter sommeren ta initiativ til å kartlegge eiere av badehus som ikke er beboere på 
Flaskebekk, med formål å øke medlemstallet i Flaskebekk Vel. 
 
Sak 4.3 
Sommerfest 2022 
13. august fra 19.00 og utover på søndre brygge.  Det blir et arrangement for voksne. 
Komité er Fredrik, Hege, Torunn, Kristin, Arvid og Ricky.  De har med seg gode hjelpere. 
Cover-charge:  150 kr per person.  Dette dekker litt underholdning, grillmat (pølser) og 
aperitiff.  Deltakerne har med seg ytterligere drikke. Neste møte i festkomite er 4. juliJ. 
Påmelding/innbetaling innen 2. august 2022.  
Det blir også et barnearrangement 13. august.  Ludvig Løkholm Lewin har satt seg villig til å 
koordinere.  
 
Sak 4.4 
Hjemmeside og grafisk profilering 
Arbeidet er i rute og målet er at publisering skjer uke-27. 
Ser veldig bra ut. 
 
 
 
 



 
 
Sak 4.5 
Kyststien til Tangen 
Nesodden Kommune har fått innvilget 5 millioner til å planlegge en kyststi fra Tangen og til 
Flaskebekk. Det er en utredning og 19. august er det høringsfrist.  10. august er det 
arbeidsmøte i Nesodden Kommune med påmelding. Styret vil være representert.  
 
Sak 4.6 
Annet 
Et medlem har kontaktet styret angående rådyr-saken.  Ønsker er å undersøke forhold 
knyttet til borreliose.  Styret behandlet denne saken på tidligere styremøte og vi viser til 
dette svaret.  Jan har formidlet kontakt mellom medlem og viltnemda og anbefalt at det tas 
kontakt der.  
Neste styremøte ble avtalt til onsdag 23. August kl. 19.30-21.00 hos Torunn. 
 
 


