
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

30.09.17  
Referent 

Atle Svenheim 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
28.09.17 19.00-21.00 
Hos Sverre 

4 etter GF 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Don Macdonald (DMD) 
Lars Danielsen (LD) 
Atle Svenheim (AS) 
Sverre Kallevik (SK) 
 
Ikke tilstede: Bertil Gillberg, 
Rupinder Bains 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 

Dagsorden 
 
1. Oppfølging av saker fra forrige møte (referat vedlagt). 
2. Utleiesystem for tilhengerne. Forslag til rutine vedlagt. 
 Denne saken må det nå endelig konkluderes på. 
3. Bruk av den nye parkeringsplassen. Merking, ansvar for oppfølging.  
4. Bestemmelsen om tett vegg. Status i saken. 
 (Jeg legger ved stort sett hele prospektet for Brenna til informasjon). 
5. Høstfestivalen. Økonomisk status (jeg håper du kan oppdatere oss andre her, Atle). 
6. Oppfølging av ulovlig bygging. PBE har nå kontaktet aktuell overtreder (2 vedlegg). 
7. Informasjonsskriv. Innhold utover utleieopplegg for hengerne og informasjon om den 
 nye parkeringsplassen? 
8. Eventuelt 
 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet av 30.08 med følgende kommentarer: 

Asfalteringen og lapping er nå gjennomført i samsvar med styrets forslag. Større asfalteringsopplegg 

utsettes til neste år. THL har deltatt på møte/høring vedr. fremtidig bruk av Grønmo-området. Planene er 

foreløpig på skissestadiet og det er derfor for tidlig for Brenna Vel å ta nærmere stilling til 

utviklingsplanene. 

 

2. Utleie av tilhengere. 

Det legges opp til et utleiesystem som er minst mulig arbeidskrevende for Brenna Vel. Vi legger opp til en 

prøveperiode som testes før systemet er operativt og tilgjengelig for alle medlemmer av Brenna Vel. 

Rundskriv med leievilkår og pris utarbeides.  

 

3. Gjesteparkeringsplasser. 

Nøtteknekkeren ved AES har utarbeidet en skisse over mulige plasser på den nyetablerte 

parkeringsplassen. Det er antydet at det vil være mulig å etablere 12 oppmålte plasser totalt, noe som gir 

oss mulighet for utleie av inntil 5 plasser. Rundskriv med leievilkår og pris utarbeides.  

 

http://www.brennavel.no/
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4. Tett vegg. 

Eksternt advokatfirma gjennomgår vilkårene som gjelder for området.  Vi arbeider videre med saken. 

 

5. Høstfestivalen 

Høstfestivalen er gjennomført. Foreløpige regninger som vi har mottatt beløper seg til kr 26.400.- . Brenna 

Vel har fått tilskudd på 20.000 kroner fra bydelen. Resten må dekkes av budsjetterte midler til sosiale 

aktiviteter.  

 

6. Oppfølging av ulovlig bygging. 

Vi vil anmode kommunen/PBE å følge opp vedtaket. 

 

----- 

Nest møte: Torsdag 9.11 kl. 19.00  

 .  
 

 

  


