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Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Wendi Jensen (WJ) 
Arne Egil Sagen (AES) 
Sverre Kallevik (SK)  
Don Macdonald (DMD) 
Lars Danielsen (LD) 
Atle Svenheim (AS) 
 
Ikke tilstede: 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

1. Gjennomgang og godkjenning av referat fra møte 6/1 
Referat gjennomgått og godkjent. 
 
Punkter fra gjennomgangen 
Fiberutbygging. 
Det er kommet forespørsel fra utbyggerne om tillatelse til graving i Langretta, fordi de ikke finner 
trekkrør mellom Brennaveien og nederst i Langretta. Styret har gitt en klar tilbakemelding om at vi 
mener denne utbyggingen har vært dårlig styrt og planlagt. Styreleder har vært i kontakt med R 
Løvendal i Telenor. Hun beklager og skal ta opp dette med OneCo. 
Graving i Langretta må vente til fare for snø ikke er tilstede. 
 
 

2. Tilbud på overvåkingsutstyr på velgarasjen.  
 
Det har vært episoder rundt velgarasjen med hærverk mot naboeiendommen til velgarajen og  
at det har vært tilfeller med narkoomsetning ved garasjen. 
Styret har innhentet tilbud på overvåkingsutstyr og dikuterte om vi skulle installere dette. 
 
Vedtak: Det avklares med nabo til velgarasjen om Brenna Vel kan inngå et samarbeid om montering 
av kamera som viser velgarasjen og plassen utenfor. Avtalen inngås for ett år. 
 
 

3. Ny brosjyre.  
Dagens informasjonsbrosjyre er en 10 år gammel. Styret beslutte å trykke opp en ny brosjyre. 
Det er viktig at nye og gamle beboere blir oppdatert på de plikter som Brenna velforening har. 

  
 

4. Forberedelser til generalforsamling 2020 
 
Generalforsamlingen skal avholdes 18. mars i det lille auditoriet på Lofsrud skole. 
Det er ikke kommet inn saker innen fristen. 
 

http://www.brennavel.no/
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o Regnskapet for 2019 ble gjennomgått og vedtatt under forutsetning av revisors godkjennelse. 
o Forslag til budsjett og velkontingent for 2020 ble gjennomgått og vedtatt. 
o Utkast til årsberetning ble diskutert  
o Styret vil ta opp en sak vedrørende utleievirksomhet og økt slitasje på veiene 
o Valgkomiteens innstilling er mottatt. 
o Endelige papirer sendes til trykking inne 17/2 

 
Eventuelt 

 
 
 
 

 
Neste styremøte torsdag 5. mars hos Atle 


