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Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Nina Haldorsen (NH) 
 
Ikke tilstede 
Christine Fjeldstad Nuland (CFN) 
Lars Danielsen (LD) 
 
 

Styret 
 
www.brennavel.no 

  
Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte (referat vedlagt) 
2. Oppfølging av saker fra forrige møte 
3. Generalforsamling 2014 
     Følgende underlag skal produseres: 

1. Årsberetning 
2. Regnskap 2012 
3. Revisjonsberetning 
4. Forslag 
5. Budsjettforslag 2013 
6. Valgkomiteens innstilling til nytt styre 

4. Snøbrøytingen - evt. behov for tiltak for å bedre kvaliteten. 
5. Eventuelt 
 

 

 

1. Godkjenning av referat 
Referat godkjent 
 

2. Oppfølging av saker fra forrige møte 
Ingen saker som ikke står på agendaen. 
 

3. Generalforsamling 2014 
Årsberetning: THL. Arne Egil kommer med opplysninger om tall. 
Regnskap: AES, ferdig (AES gjør en siste sjekk) 
Revisjonsberetning: AES følger opp. 
Forslag: 

a. Støttemedlemskap, ref. AES-notat fra 16/6-2013. AES går gjennom forslaget på ny. 
b. Det må lages et forslag om bevilgning til Brennafestivalen 
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Innhold: 
BG, AES og NH møtes mandag 10/2 kl. 19:00 hos Bertil for å utarbeide program. 
Hovedbolker: 
- Musikalsk innslag (ikke til dans) 
- Sportslige aktiviteter: Klemetsrud idrettslag kontaktes 
- Landhockey (fra hvem?) 
- Klemetsrud skolekorps inviteres til å delta 
 
På møtet gjennomgås innholdselementene. 
Oppsett av telt – hvordan? 
Hvordan skaffe kontaktperson fra innvandrermiljøet? Saqib Rana som innfallsport. 
Hvordan ser vi for oss servering? Grilling av lam el. liknende. 
Søke om skjenkebevilling? 
 
Varighet: 
Dagen før:  Pynting av området, rigg av telt etc. 
 
13:00:  Åpning (invitere en utenfra) 
13:00 – 16:00 (?): Aktiviteter for barn 
Ansvar sportslige aktiviteter: Klemetsrud idrettslag, Hvilke idretter? 
 
Andre aktiviteter: 
- Bytte av bøker 
- Bocciabane 
 
Sanginnslag (Hvenekilde) 
Edda sørger for å fylle en halv time 
Musikk fra andre land (har vi noen å kontakte) 
 
18:00 - 19:00: Oppvarming med musikk (Markus) 
19:00 – 21:00: Felles middag 
Stories om Brenna – Intervjusession (?) 
Østmarkas venner 
21:00 -  
00:00  Avslutning 
 
Budsjettforslag med kontingentøkning på 10 % legges fram. 
 

4. Snøbrøytingen 
THL tar kontakt med Fossum og påpeker at det har kommet kommentarer på sen brøyting. 
 

5. Eventuelt 
Kontingentbetaling. Det er et lite antall beboere som ligger etter med betaling. Alle saker følges opp. 
Etter en stund går alle saker prinsipielt til inkasso. Ved ett tilfelle der huset er solgt uten at kontingent 
er betalt har velforeningen valgt å frafalle påløpte tilleggsgebyrer. Dette fordi ny eier er uskyldig i at 
gebyrer er påløpt. 
Vår bankforbindelse for høyrentekontoen har satt ned renten. Vi skifter derfor bank for å oppnå bedre 
betingelser. 
Det er donert skøyter til velforening. Hvert styremedlem fikk utlevert nøkkel til nytt skøyteskap. 
Hengeren er nå omregistrert. Den er nå registrert på Brenna velforening. 


