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Ikke til stede: Ingen
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 15/2-2012).
2. Oppfølgingssaker
a) Fartsmålingen
Arne Egil skriver og uttrykker misnøye med konklusjonen. Følges opp.
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.
d) Bente: Lille Li gård (Bjørneby) har tydeligvis startet med å ta i mot bilvrak.
Bente ringer Bjørneby og hører om dette er noe permanent. Følges opp.

3. Generalforsmaling
22. mars. 19:00 – 21:00. Lofsrud ungdomsskole, lille auditorium.
Styret møter 18:30. Bertil skaffer bamsemums og noe frukt.
4. FOs Landskonferanse og Landsmøte 9.-10. mars.
Oppsummering fra Arne Egil (som var til stede).
Fire temaer:
- Integrasjon og integrering
- Samarbeid mellom vellene i en kommune og mellom vellene og kommunen
- Mulighet og begrensninger for vellene i den nye plan- og bygningsloven
- Kilder, muligheter og tips for å skaffe tilskudd til vellenes virksomhet
o http://www.velfellestbg.com/
5. Forsikring. Arne Egil har innhentet tilbud fra KLP Forsikring.
Garasje, klipper og redskap tilbys forsikret for kroner 1 426,-. Arne Egil gir tilbakemelding om at vi tegner
forsikringen.
Ledningsnettet ønsker KLP ikke å forsikre, og de ser heller ikke for seg at noen andre vil inngå avtale om en slik
forsikring. Det betyr at vi blir selvassurandører.
6. Kameraovervåkning på Brenna?
Vi har fått forespørsel fra et firma som tilbyr kameraovervåking. Vi takker nei.
7. Ombygging og forsterkning av lyset på skøytebanen/ballplassen.
Vi har fått tilbud fra Elektro Nettverk på utbedring. Vi antar ca. 80 000 inkl. mva. Vi har søkt flere steder om
tilskudd, men vi har allerede dekning på budsjettet, da rabatten for områdevaktholdet ble 30 000 større enn
budsjettert, og vi “bare” må “bytte om” 30 000 på budsjettet. Tas som en informasjonssak på årsmøtet.
8. Rusken (ref. brev om Storrusken)

Torbjørn tar ansvaret for å følge opp det vi skal ha i fra kommunen.
Han bestiller også containere.
Bertil snakker med Bjørneby om bortkjøring..
Alle praktiske gjøremål tas opp på styremøtet etter påske. Vi skal være konkrete på jobbene som skal
gjøres.
9. Henvendelse fra WEB
Vi har fått opplyst fra vaktselskapet hvor mange på Brenna som har abonnement.
Det er nå totalt 101 stk., hvilket tilsvarer 49 %. Opptellingen førte til at vi fikk bedre rabatt.
Vi har fått henvendelse om felling av trær. Arne Egil har vært på befaring og vil etterkomme ønsket.
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10. Eventuelt
10.1 Forsøpling utenfor hybelhusene i Pasopveien.
Vi avventer møtet mellom oss, Vellenes fellesorganisasjon og plan- og bygg.
Bennedichte kan ta på seg å følge saken videre, og igangsetter umiddelbart en naboaksjon for å få samlet inn klager
skriftlig. Deretter er det veldig viktig å få i stand møtet.
Vi oppfordrer samtidig alle som ønsker det om å klage til styret skriftlig.
10.2 Grønmo
Arne Egil har sendt ut informasjon om forskjellige alternativer til utbygging på Grønmo. Det er høringsfrist 20.
mars.
Styret har valgt å gå for alternativ-1 “tilbakeføring”. Årsaken er at vi reagerer på utvidelsen av gjenbruksstasjonen.
Helst ville vi ha hatt en mindre gjenbruksstasjon, gjerne på REO, kombinert med en 9-hulls utvidelse av golfbanen.
Otto Milvang har akseptert å føre dette i pennen for oss innen fristen 20. mars.

11. Neste møte
Avtales på generalforsamlingen.
Følgende rekkefølge har vi hatt i styreåret 2011/2012:
• 13.02.2012
Bente
• 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
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