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Dato Referanse 

15.02.2012 
 

 
Referent  

Morten Hermstad 
 

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
15.02.2012 19:00 til 21:00 
Hos Torbjørn 

#7 etter generalforsamling 
2011 

 
 
Sak 

 

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

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 
  
Dagsorden: 

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte  
2. Oppfølgingssaker.  
3. Planlegging av generalforsamling 2012 (22. mars kl. 19:00-21:00) 

a. Regnskap for 2011 og budsjett 2012 (Arne Egil sender ut underlag i forkant) 
b. Samarbeid med de andre velforeningene i området 

(utkast til oppsummering fra Bente vedlagt)  
4. Grønmomøtet / planer for Grønmo. Oppsummering fra Arne Egil (som var til stede). 

  Mottatt oppsummering vedlagt.  
5. Møte med Plan- og bygningsetaten sammen med Vellenes fellesorganisasjon - framdrift.  
6. Oppfølging av saker tatt opp via web og epost (se under)   
7. Eventuelt  
8. Neste møte 

 
 
 
1. Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent og gjennomgått (gjelder møtet 11/1-2012). 
 
2. Oppfølgingssaker 
 
a) Fartsmålingen 
Vi er ikke tilfreds med tilbakemeldingen. En gjennomsnittshastighet på 25 km/t synes veldig lav. Vi får ikke vurdert 
nye fartshumper så lenge samferdsel venter på en utredning fra byråden, og samferdsel har ventet i fire år. 
Arne Egil skriver og uttrykker misnøye med konklusjonen. 
 
b) Belysning 
Vi søker om bedre belysning på ballplassen fra Bymiljøetaten. 
Vi søker om en 60/40 deling av 80 000 kroner (40% på oss). Arne Egil har søkt.  
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c) Canal Digital 
Bertil vet at Mortensrudgrenda har fått til en ordning med Canal Digital. Tor Helge kontakter Canal Digital. 
 
 
2. Generalforsmaling 
22. mars. 
Årsmelding er på vei (Tor Helge). Arne Egil skriver noen ord om budsjettet. 
 
Resultat, balanse og budsjett gjennomgått. 
Vi balanserer budsjettet ved å sette av overskudd til fond. 
 
Forsikringer: Bod og klipper må forsikres. Arne Egil innhenter tilbud. 
 
Utdeling av underlag til generalforsamlingen: ca. 1. mars. 
 
 
3. Grønmoprosessen 
Arne Egil har vært på informasjonsmøte om Grønmo.  

1. Alternativ 1 – Tilbakeføring til marka 
2. Alternativ 2 – Golf og gjenbruksanlegg 
3. Alternativ 3 – Kretsløpspark / kunnskapsanlegg 

 
Mye diskusjon om hvor gjenbruksstasjonen eventuelt skulle flyttes. Grønmo Golfklubb er svært interessert i å 
utvide golfbanen med ni hull.  
 
 
4. Møte med Plan- og bygningsetaten sammen med Vellenes fellesorganisasjon - framdrift. 
Dette gjelder generelt om ombygning til hybelhus samt ulovlig bygging på Brenna og hvilken posisjon vi er i for å 
forhindre dette.  Følges opp. 
 
 
6. Henvendelse fra WEB 
Parkeringssak direkte til inkasso: Styret var behjelpelige og etterlyste bevis i form av foto, noe som ikke kunne 
fremvises. Saken ble derfor henlagt av parkeringsselskapet. 
 
 
8. Eventuelt 
 
8.1  Arne Egil: Drar på årsmøte Vellenes fellesorganisasjon. 
 
8.2 Arne Egil: VVS Gruppen på Holmlia har deler og erfaring. De er i ferd med å utarbeide standardiserte 

prislister for tjenester på vår type varmevekslere.  
 
8.3 Bente: Lille Li gård (Bjørneby) har tydeligvis startet med å ta i mot bilvrak.  

Bente ringer Bjørneby og hører om dette er noe permanent. 
 
8.4 Bente: Dato for Rusken: Mandag 7. og tirsdag 8. mai.  
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9. Neste møte 
Neste styremøte avholdes mandag 12. mars kl. 19:30 (NB!) hos Bente.  
 
Følgende rekkefølge har vi hatt i styreåret 2011/2012: 

• 15.02.2012 Tor Helge 
• 11.01.2012: Torbjørn 
• 22.11.2011: Morten 
• 17.10.2011: Bente 
• 17.8.2011: Bennedichte 
• 14.6.2011: Arne Egil 
• 02.5.2011: Bertil 


