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

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 
Agenda: 
  

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte  
2. Oppfølgingssaker  
3. Generalforsamling 2011. Gjennomgang av alt underlag (vedlagt)  
4. Oppfølging av saker tatt opp via web (se under)  
5. Eventuelt  
6. Neste møte i Brenna velforening 

 
 
 
 
1. Gjennomgang av forrige referat. 
Godkjent (gjelder møtet 28/2-2011). 
 
 
2. Oppfølgingssaker  
 
2.1 Rabatt fra vaktselskapet (områdevaktholdet) 
Fra forrige møte: ”Bertil tar kontakt med vaktselskapet for å høre om vi nå er berettiget til mer rabatt (gjelder 
områdevaktholdet, ikke prisen til den enkelte villaeier)”. Bertil: Ble kontaktet av vaktselskapet: 52 % av boligene på 
Brenna har nå avtale med Sikkerhetsgruppen Nordstrand. I tillegg vet vi at det er andre leverandører på feltet også, 
så alarmdekningen er ganske høy.  
 
2.2 Rutine for behandling av parkeringssaker 
Det er lagt inn en lenke til www.a1security.no/kontakt_oss/ på vår Internettside. 
Teksten er godkjent av A1 Security. 
 
2.3 Momsrefusjon 
Tor Helge har forfattet et nytt brev til Lotterinemnda med tilleggsinformasjon knyttet til anken. Brevet er formelt 
mottatt, men ut over det har vi ikke hørt noe. 
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2.4 Invitasjon til Hafslund til å delta på generalforsamlingen 
Hafslund er svært interessert i å møte oss, men dessverre har vår generalforsamling kollidert med en reise for dem. 
Vi avventer et eventuelt nytt forsøk. 
 
2.5 Fibernett 
Altibox har avtalt møte med Arne Egil 7. april for å se på ”boksene” og vurdere om det finnes rør å trekke kabel i. 
Et annet spørsmål er om vi bør kontakte Canal Digital for å se om det er noen rabatt (a-la OBOS-rabatt) å hente. 
 
2.6 Parkeringsplass øverst i Langretta 
Ref. pkt. 8.1 i forrige referat fra forrige møte. De tre nærmeste husene i Langretta (3, 5 og 7) er tilskrevet. Alle tre 
var klare på at de ikke ønsket gjesteparkeringsplassen avviklet. Dermed er det klart at tre av de fire nærmeste 
naboene ikke ønsker å gjøre om på parkeringsplassen. Det blir derfor ikke noe av. 
 
 
3.  Generalforsamling 
Vi gikk igjennom dokumentene som Tor Helge hadde forberedt: 
 
Innkallingen: Korrigeres med at også revisors beretning er med. 
 
Årsberetningen: Vedrørende Rusken legges inn tekst om at Rusken ikke er tiltenkt husholdningenes eget 
skrot og hageavfall. For eksempel nevnes komfyrer, kjøleskap og oppvaskmaskiner som vi opplevde 
denne gangen. 
 
Regnskapet: Signert regnskap samt noter legges ved. 
 
Forslagene (samtlige fra styret, ingen fra øvrige medlemmer):  

1. Heving av kontingent til 4 000 pr år med halvårlige innbetalinger 
2. Endring av tidspunkt for å hente inn første avdrag, samt generisk heving av purregebyr. 
3. Nytt forslag nummer 3: Endring av tidspunkt for avholdelse av generalforsamling (i mars 

for å rekke utsendelse av kontingent 15. april).  
4. Lodde stemningen for å starte arbeid for å inkludere også andre i Brenna Velforening. 

 
Valgkomiteens innstilling: Gjennomgått – ok. 
 
 
4 Saker tatt opp via velforeningens WEB 
 
4.1 Parkeringssak i Brennastubben 
Saken har kommet for langt før styret fikk den.  
 
4.2 Brennaveiens forfatning (asfaltering) 
Arne Egil følger opp kommunen. 
 
4.2 Snømåking i Smalåkeren 
Saken gjelder at innmelder ikke har plass til å rygge inn bilen sin når det bygges opp snødeponi på andre siden av 
veien. Vi ser at dette er et problem. Vi skal oppfordre Fossum til å brøyte veien i sin fulle bredde, men oppfordrer 
samtidig innmelder om å gjøre tiltak for å bedre egen situasjon på egen tomt.  
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5.  Eventuelt 
5.1 Deltakelse i KUV 
På det nåværende tidspunkt har styret ingen som har mulighet til å stille med en kandidat til styret. 
 
5.2 Rusken 
Onsdag 4. og torsdag 5. mai. 
Torbjørn henter Rusken-effekter.  Vi kjører samme opplegg som i fjor. Konteiner settes ut på onsdag og hentes 
fredag morgen. Bjørneby bes om å kjøre bort avfall på dagtid torsdag samt fredag.  
Korpset bes om å gå en runde på feltet onsdag 4. mai klokka 18:00. 
 
5.3 Møte med de øvrige velforeningene i området 
Tirsdag 31. mai. Tor Helge, Bente og Arne Egil. 
 
 
6. Neste møte 
 
Neste gang vi møtes er generalforsamlingen 14. april. Vi møter klokka 18:30. 

• Bertil sørger for innkjøp av bamsemums og gelebjørner! 
• Saqib og Arne Egil har ikke mulighet til å stille. 

 
Neste styremøte avholdes umiddelbart før Rusken: Mandag 2. mai kl 19 hos Bertil 
Følgende rekkefølge har vi hatt i styreåret 2010/2011: 

• 21.3.2011: Tor Helge 
• 28.2.2011: Torbjørn 
• 21.1.2011: Bente (styremiddag) 
• 06.1.2011: Morten  
• 23.11.2010: Arne Egil 
• 19.10.2010: Bertil 
• 01.09.2010: Saqib 
• 21.06.2010: Tor Helge 

 


