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1. Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent (5/11) 
 
2. Oppfølgingssaker 
2.1. Status bodsaken 
Arne Egil har bedt Igland om å lage en ny tegning etter de retningslinjer vi ble enige om på sist møte. Eneste 
endring vi nå avslutningsvis ønsker er to vinduer; ett ved siden av garasjeporten og ett vindu på langveggen mot 
naboen ved siden av døra. 
 
Arne Egil sørger for ny tegning. 
 
2.2. Bratli gård 
Intet nytt siden sist.  
 
2.3 Videre oppfølging av ”rundkjøringssaken” 
Vi går videre med saken og de velforeningene som har sagt seg enig. Tor Helge sender brevet. 
 
2.4 Oppmåling 
Utsettes til våren. Vi bruker plan- og bygningsetaten.  
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2.5 Boligbygg 
Boligbygg har ikke svart på vår henvendelse om tom bolig i Pasopsvingen. Vi ser nå at det står noen polske biler på 
gårdsplassen. Bente ringer kontaktpersonen i Boligbygg. 
 
2.6 Godkjenning av informasjonsskriv 
Tor Helge har komplettert informasjonsskrivet om parkeringsvedtekter med informasjon om ”Tilleggsinformasjon 
om parkeringsreglene” og ”Posesamarbeid”.  Styret synes nå at dette er et flott skriv og at det kan sendes ut. 
Informasjonsskrivet blir nummer tre i år. 
 
3. Kvaliteten i vaktselskapets tjeneste.  
Det er kommet klage på ”lettvint kontroll”. Saken går ut på at vaktbilene ikke kjører blindveiene helt til enden, og at 
de gjerne bare rygger noen meter inn i veien før de returnerer til Brennaveien.  
 
Bertil følger opp saken og ber om at alle veiene patruljeres i hele sin lengde. 
 
4. Budsjett 2010 
Arne Egil hadde sendt ut to forslag til budsjett for 2010: ett med forhøyet velkontingent og oppbygging av fond og 
ett uten økning. 
Det gjøres oppmerksom på at det for 2009 var budsjettert med 282.000 i underskudd, men regnskapet går i balanse 
siden vi ikke har klart å bruke pengene til den nye boden og fordi asfalteringsutgiftene er dekket fra asfaltfondet.  
 
Vi ble derfor enige om å gjøre avsetning til bod i år, slik at dette ikke belaster budsjettet neste år. 
Budsjett til ”leid hjelp” økes til 50.000 kroner. 
Styret er derfor enstemmig i at det ikke er nødvendig å bygge opp mer fond nå, og at vi derfor fortsetter med dagens 
velkontingent på 3.000 kroner.  
 
Arne Egil informerte samtidig om at ganske mange denne gangen står med utestående velavgift. Rettslig inkasso 
sendes når fordringen går over til påfølgende kalenderår. 
 
5. Informasjonsbrosjyren 
Tor Helge hadde sendt ut en ny variant før møtet. 
Denne ble gått igjennom og vi er nå enige om innhold. 
 
Arne Egil sender til Tor Halland som har påtatt seg å gjøre lay-out arbeidet. Bl.a. skal det legges til en del bilder. 
 
6.  Eventuelt 
Generalforsamling avholdes på Lofsrud skole torsdag 15. april kl 19:00. Bente bestiller lokaler.  
 
7. Neste møte 
Tirsdag 12. januar kl 19:00 hos Arne Egil  
 


