
 

 REFERAT FRA STYREMØTE I BRENNA VEL 2.9.21 Dette møtet ble gjennomført fysisk. 

1. Generalforsamling 14.9 i det store auditoriet på Lofsrud skole. Kjøreplan gjennomgått, 

møtet planlagt inkl smittevernregler. Vi foreslår Christine Nuland som ordstyrer. Nylaget 

bildeserie vises innledningsvis. 

 

2. Økonomi; vi har fortsatt utestående kontingent som blir sendt til rettslig innkasso. 

Likviditeten er god. 

 

3. Tilbud om pakkeautomat fra Post Nord; vi takker nei. 

4. Vi har fått et forslag om å forhandle volumrabatt hos våre leverandører. Styret kan ikke 

påta seg slikt arbeide med dagens situasjon. 

 

5. Ordningen med utlån av hengere administreres av Ståle Nuland som følger opp betaling og 

tilgang til låste hengere. Ordningen fungerer fint takket være god oppfølging, men det er et 

faktum at slitasjen er større når det er mange ulike brukere. Tidligere hadde vi også et 

adapter for ulike strømkontakter, men disse ble ikke lagt tilbake, og vi kjøper ikke inn nye. 

 

6. Vi har fått ny politikontakt ved Manglerud politistasjon; Carina Hansen er nå vår kontakt. 

 

7. Det er gjort mye arbeide på lekeplassene; ny huske og baseball-nett er satt opp på 

lekeplassen i Langretta/Pasoplia. Her er det også bygget en trapp/tribune. På lekeplassen i 

Pasopsvingen er det satt opp et nytt vippedyr samt en ny vippehuske som erstatter den 

gamle. Det er også satt opp en sandkasse med lokk beregnet på små barn. Lokket gjør at ikke 

katter legger igjen sine ekskrementer der, under forutsetning av at lokket lukkes! 

 

I Pasoplia er det et lite fellesområde som vil bli plass for et eller flere frukttrær. 

 

8. Leie av parkeringsplasser; vi har nå 4 leietagere til parkeringsplassen ved innkjøring til 

Pasopsvingen og har en eller to potensielle ved kommende behov. 

 

9. Vi ber vaktselskapet ta en ekstra stopp ved lekeplassen i Pasopveien for å unngå uro etter 

kl 2130 

 

10. Vi tar en gjennomgang med SUMO før vintersesongen. 

 

11. 11. juni i 2022 vil det bli markert som frivillighetsdagen. Her er det mulig å søke midler til en 

god ide, men vi trenger frivillige som har lyst til å planlegge dette. Søknadsfristen er 17. 

oktober 

 

 

12. Neste styremøte avholdes fysisk tirsdag 12. oktober kl 19 hos Don. 


