MØTEREFERAT
Dato

Referanse

12.06.2018
Referent

Sverre Kallevik
Dato, tid og sted for møte
12.06.18 1900-2130
Hos Wendi
Sak
Styremøte Brenna Velforening
Deltagere
Tor Helge Lyngstøl (THL)
Arnt Egil Sagen (AES)
Wendi Jensen (WJ)
Atle Svenheim (AS)
Sverre Kallevik (SK)
Lars Danielsen (LD)
Don Macdonald (DMD)

Møte nr
2 etter GF

Distribusjon
Møtedeltakerne
www.brennavel.no
Referent: Sverre Kallevik

1. Gjennomgang av utkast til referat fra styremøte 17.04.18 hos Atle.
Dokumentet er vedlagt.
2. Evaluering av Rusken 7. og 8. mai.
a. Godt fremmøte. Men mange oppmøtesteder førte til at listene over fremmøtte i noen
områder ikke ble ajourført.
b. Gjennomføring: stort sett ble planlagt arbeid gjennomført.
c. Endringer til neste år: Nok med én dugnadsdag. Plassering av konteinere avtales i god tid
med leverandør. Ikke behov for lastebilen. Flere plakater settes opp. Bedre organisering av
arbeidsoppgaver, befaring i forkant, kontakt med lokalbeboere for behov og
gjennomføring, behov for områdeledere.
d. Dugnadsdato for 2019 er fastsatt til 7 mai.
3. Regnskapsgjennomgang
Ligger noe i underkant av budsjett basert på årets 4/5 første måneder.
4. Status befaring med Sumo.
Sumo vil rette opp en del stolper, resten må BV stå for. Lars gjennomfører befaringen med Sumo.
5. Avrapportering fra forberedende møte i bomiljøutvalget.
Avholdt 1 møte hvor 3 deltok. Arbeidet baseres på årsmøtevedtaket fra BV. Aktuelle saksområder
som ble drøftet var blant annet inndeling i roder istedenfor veier for å bedre kontakten med
boligeierne, hyblifisering, store antall biler, utbygging, bruks- og fasadeendringer, dugnader.
Planlegger møte med PB-etaten. Samarbeide med omliggende velforeninger.
6. Status nye gatelys.
Enig om pris. THL har løpende kontakt.
7. Asfaltering.
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Utsetter asfaltering i år, stor byggeaktivitet i Pasoplia. Reparerer med kaldasfalt det det er behov.
8. Lekeplassene, tilpasning til trivsel også for voksne.
Forslag om å få en konsulentvurdering. AES tar kontakt.
9. Avløpskummene på Brenna.
AES sjekker pris og har fullmakt innenfor kr 20 000.- til å inngå avtale.
10. Oppslagstavler
Vedtak om 4 nye: ved trapp fra Brennaveien til Brennastubben, ved lekeplassen i Pasopveien, ved
postkassene i Brennastubben v/nr. 20 og ved postkassene nederst i Pasoplia
11. Innkjøp av ATV i 2019
AES sjekker pris og vurderer plass i velgarasjen.
12. Felling av grantrær –innføring av nytt prinsipp.
Befaring og vurdering. Forslag om å felle alle grantrær på fellesområdet som nærmer seg 90 cm i
omkrets
13. Infoskriv før St Hans?
Protokoll fra GF og materiale vedr. Rusken ligger på hjemmesiden. Ser på muligheten for å sende
ut mer info før St. Hans hvis mulig mht tid.
14. Støy fra E6 langt utover kvelden og natta.
Fremskaffe kartoversikt over støy. Otto Milvang kontaktes for å være evt. pådriver overfor
kommunen. Samarbeid med de andre vellene i området.
15. "Tre og buskeslakting" i Pasopveien.
Lage rundskriv om å «ta seg til rette». Don kontakter evt «tre/buskfellere»
16. Brev til de som etterlater søppel og lignende på tomten sin og fellesarealet. Diskusjon.
Forslag om at vi utarbeider standardbrev som sendes «søppelfolk» hvor forsøpling påpekes, og at
bortkjøring skje for deres regning dersom de ikke etterkommer pålegg.
17. Fare knyttet til døde trær i kommunens skog ved sportsplassen.
AES tar kontakt med kommunen
Neste styremøte:
5.09.2018 klokken 19. hos Arnt Egil Sagen.
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