
 
 
 
 

Styremøte Flaskebekk Vel 
 
 

Dato:  Tirsdag 23. August 2022 
Tidspunkt: 19.30 – 21.00 
Sted:   Hos Torunn 
Tilstede:     Fredrik Meltzer 
                           Jan Capjon 
  Marianne Brokstad 
  Kristin Sauge                
                           Torunn Vigmostad Steinhaug (referent) 
   

 
Agenda 

 
Sak 5.1 
Referat fra forrige møte. 
Målet er nådd i forhold til medlemstall.  Nå har FBV 130 medlemmer. HURRA 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 5.2 
Sommerarrangementer uke-32 

• Petanque-turnering: 8 lag og ca. 25 deltakere.  God stemning. 
• Barnearrangement samlet ca 25 barn som koste seg enormt.  Tusen takk til Ludvig 

Løkholm Lewin. 
• Sommerfesten samlet ca 80. personer. Veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Resultat ble som budsjettert.  Tusen takk til arrangementskomiteen som gjorde en 
strålende jobb. 

 
Sak 5.3 
IVK gruppa oppdatering  
Jan har purret på Nesodden Kommune for å få de til å dele informasjon. 
Oppdatering er gitt av fra Nesodden Kommune og informasjonen legges ut på nettsiden 
snarest. 
 
Sak 5.4 
Kyststien til Tangen  
En representant fra FBV var til stede på møte som Nesodden Kommune arrangerte 10.8. Det 
var et med presentasjon og innspill om Tangenområdet, hvor kyststien var inkludert.  Styret 
forsøker å fremskaffe mer informasjon som kan deles. 
 
  



 
 
 
Sak 5.5 
Flaskebarer og arrangementer høsten 2022 
Styret ønsker å få til en Flaskebar hver måned.  Den første planlegges onsdag 7. September. 
Marianne følger opp vertskap for første arrangement og inviterer til vertskap til resten av 
året.   
Styret ønsker til å finne på et arrangement/aktivitet i løpet av høsten og vil se på det til neste 
styremøte. 
 
Sak 5.6 
Hjemmeside gjennomgang og korreksjoner  
Styret hadde en gjennomgang av nettsiden.  Fornyelsen av nettsiden har blitt veldig godt 
mottatt.  Det vil bli gjort oppdateringer i løpet av høsten. 
 
Sak 5.7 
Annet 

• Det har kommet inn en søknad fra Sydveien om støtte til veien som blir ødelagt i 
forbindelse med regnvær.  Styret er positiv til å dekke halvparten av beløpet og 
Fredrik vil ta kontakt med leder i veilaget for å få en søknad. 

• Det er innkjøpt 2 bord med benker til FBV. Disse er lagret på Nordre Brygge.  
• Neste styremøte blir tirsdag 18 oktober 2022 kl. 19.30 hos Torunn 

  
 


