
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

21.6.2010 
 

 
Referent  

Morten Hermstad 
 

Vedlegg 

 
 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
21.6.2010 19:00 til 21:00 
Hos Tor Helge Lyngstøl 

#3 etter generalforsamling 
2010 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
Deltagere Distribusjon 
Tor Helge Lyngstøl (THL) (møteleder) 
Torbjørn Berntsen (TB) 
Bente Kibuuka (BK) 
Morten Hermstad (MH)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG) 
Saqib Rana (SR) 
 
Ikke til stede: (ingen) 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 
Agenda: 

 
1. Gjennomgang av referat fra forrige møte 
2. Oppfølgingssaker 

1. Asfaltering / Fartshumper 
2. Søppelbrev 
3. Oppfølging av oppmåling 
4. Restaurering av informasjonstavler 
5. Komposthaug i Pasopveien 

3. Nødvendige arbeider før sommeren 
4. Saker tatt opp via web (fire nye saker) 
5. Status boden - videre arbeid. 
6. Gjennomgang av regnskapsrapport (Arne Egil prøver å få med på møtet) 
7. Informasjonsbrosjyren. Distribusjon til hvem? 
8. Eventuelt 
9. Neste møte  

 
 
 
 
1. Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent (19/5). 
 
2. Oppfølgingssaker  
2.1 Asfaltering / Fartsdumper 
Det er klart for asfaltering. 
 
Arne Egil mener at alle ønsker om nye og renoverte fartsdumper er identifisert.  
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Det lages et generelt skriv hvor vi viser til årsmøtet som puttes i postkassa til de som bor rundt de fartsdumpene som 
er nye: 

- Pasopveien 8  
- Pasopveien 11 
- Brennastubben 4 
- Brennagrenda 1 (to stk) 
- Langretta 3 

 
Følgende renoveres / heves / forlenges i hele veiens bredde: 

- Pasoplia 8 
- Pasoplia 14 
- Pasoplia 24 
- Pasopveien 1 
- Pasopveien 7 

 
Vi avventer:  

- Pasoplia 7 
 
Pris for heving og pris for anlegging er mottatt. 
Det er gitt 50 % rabatt på asfaltering – vi mente opprinnelig at dette burde være en reklamasjonssak. 
All asfaltering er innenfor budsjett.  
I tillegg kommer graving av en avløpskum i Langretta. 
 
2.2 Søppelbrev 
Morten har sørget for å sende et brev til eier av Pasopveien 5 og 7. Er det flere det bør sendes til? 
Vi ser an andre kandidater til over sommeren. 
 
2.3 Oppmålingen 
Vi har gått til innkjøp av maskin som maler ”permanente” striper i veien. 
 
2.4 Restaurering av informasjonstavler 
Begge informasjonstavlene er nå renovert.  
 
2.5 Fra tidligere henvendelser på WEB – komposthaug  
 
Kompost (Bente Malones): Arne Egil tar kontakt med Johannes Larsen og tilbyr transport. Naboene må selv sørge 
for at det fylles opp. 

- Naboene må bli enige seg i mellom. Konklusjonen formidles styret som sørger for bortkjøring. 
 
2.6 Andre velforeninger i området  
Bente har kartlagt øvrige velforeninger i området med kontaktpersoner. 
Vi tar opp dette igjen i oktobermøtet. 
 
 
3 Nødvendige arbeider før sommeren 
En komfyr står fremdeles igjen i Pasopsvingen ved lekeplassen. 
Arne Egil har laget et skriv som legges i postkassa til alle som bor i Pasopsvingen. 
Vi flytter ikke komfyren. 
 
Asfalt: Det vises til punkt over. 
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4 Saker tatt opp via WEB 
4.1 Fartsdump 
Sverre Kallevik ber om fartsdump like nedenfor innkjørselen til Pasopveien 9. Innvilges. 
 
4.2 Parkeringsdisp 
Eivind Guddal ber om tidsbegrenset dispensasjon for parkering av lastebil i forbindelse med flytting. 
Innvilget tidligere. 
 
4.3 Parkeringsdisp 
Olaf Sture Jenssen ber om tidsbegrenset dispensasjon for parkering i forbindelse med legging av belegningsstein. 
Innvilges. 
 
4.4 Støy fra lekeplassen i Langretta 
Taiba Hussein ber om at aktiviteter på lekeplassen i Langretta må avsluttes klokka 21:00.  I dag står det skilt om at 
det må avsluttes klokka 22:00. 
I Pasopveien er det skilt som varsler om ro fra klokka 21:00. 
Vi endrer skiltet i Langretta fra kl 22:00 til 21:00. 
Bordet må flyttes av naboene.   
 
4.5 Parkeringsdispensasjon 
Anders H. Liland har bedt om varig dispensasjon utenfor sin garasje i Gamle Brennaveien 4. 
Innvilges. 
 
Det må gjøres en befaring for å få klargjort hans spørsmål om øvrig parkering. 
 
5.  Status boden 
Bodbyggesettet skal komme i slutten av neste uke, dvs. ca 1. juli. 
Strømmen skal hentes fra boksen i oversiden av tomta – mellom Smalåkeren nr. 3 og nr. 5. 
 
Støping: Bertil og Arne Egil skal støpe / legge jern / legge jordingsledning. 
 
Bente søker for øvrig om støtte til en eller to sittebenker.  
 
6.  Gjennomgang av regnskapsrapport 
Arne Egil hadde distribuert regnskapsrapport på forhånd. 
Rusken: Vi søker refusjon fra kommunen om én container (som vanlig). 
De utgiftene vi så langt har hatt på boden er ført på ”Beplantning og forskjønnelse”. 
Samtidig er det gjort en avsetning for å dekke kostnader til bod. 
 
Arne Egil hører med Mona (regnskapsfører) hvordan vi bør føre utgiftene til boden slik at samlet kostnad klart 
fremgår. 
 
7.  Utdeling av informasjonsbrosjyren – hvem skal få den? 
Beboere  / huseiere. 
De som betaler velkontingenten (som nødvendigvis ikke bor i huset).  
Kommunen (som eier noen av husene våre).  
Eiendomsmeglere i vårt geografiske område får e-post om at de kan få den tilsendt (ansvar Tor Helge). 
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8.  Eventuelt 
8.1 Vaktselskapet 
Vaktselskapet har sendt oversikt over patruljeringstid. 
Denne ble diskutert, men blir ikke referert.  
Bertil kontakter vaktselskapet og diskuterer kontraktens rammer. 
 
8.2 Momskompensasjon – Norges velforbund 
Arne Egil følger med på momskompensasjon / Norges velforbund. 
Vi vet at det er noen som ønsker å overta aktiva i Norges velforbund etter konkursen. 
Dette kan ivareta våre interesser i forhold til momskompensasjon. 
Om dette ikke skjer må vi søke individuelt innen 1. august. 
 
Tor Helge sender en e-post til bobestyrer der følgende spørsmål stilles: 
 
1. Kan det nå søkes momskompensasjon til en etterfølger av Norges velforbund? 
2. Hvis ja, til hvem skal søknaden stiles? 
3. Hvis nei, bør vi nå søke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet i mangel av et sentralledd? 
 
9. Neste møte 
Styremøte onsdag 1. september kl 19:00 hos Saqib. 


