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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
09.03.2015 19:00-21:00 
Hos Nina Haldorsen 

9 etter generalforsamling 
2014 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Lars Danielsen (LD) 
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
Nina Haldorsdsen (NH) 
 
Ikke til stede:  
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

 

 Dagsorden: 

 

1.       Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøtet 3.2.2015 

2.       Fastsetting av dato og opplegg for Rusken 2015 

3.      Generalforsamling 18. mars 2015. 

Agendaen er vedtektsfestet og alle dokumenter er sendt ut med to unntak; det mangler forslag til en vararep. 

(men Don McDonald er visst villig) og revisjonsberetningen var ikke ferdig inne trykkefristen. 

Ønsker vi å bruke møtet til noe annet i tillegg? 

Vi har tidligere besluttet å informere om planene for bruksendring for låven på Brattli gård. Hvordan gjør vi 

dette? 

4.       Kort evaluering av styrets arbeidsform. Er det sider ved styrets arbeid som bør endres?  

5.       Etterprøving av tildelt mva-kompensasjon 

6.       Møte med velforeningene på Dal og i Bilittkroken. Gjennomgang av temaene som var oppe. 

7.      Mortensrud manifest. 

Vi har tidligere vedtatt å støtte dette initiativet og sagt at vi senest innen utgangen av mars vil ta initiativ til 

å innkalle alle gode krefter til et møte for å diskutere tiltak til områdets beste. 

Vi har referatført å avsette kr. 5.000,- til formålet. Hva gjør vi på det konkrete planet? 

8.       Eventuelt 

 

 

 

1) Referat godkjent 

 

2) Rusken holdes 22. og 23. april. Vi forespør Klemetsrud skolekorps om de kan spille onsdag 22/4. 

 Arne Egil ordner Rusken-lapper ++ med renholdsetaten. 

Lars bestiller containere som skal ut første dugnadsdag. Ingen container ved lekeplassen i Brennagrenda 

(der plasseres Bjørnebyes henger), ellers samme plasseringer som i fjor. Arbeidsfordeling og plassering av 

containere gjøres som oppgitt i infoskriv 2/2014. 

Bertil avtaler med Bjørnebye. 

http://www.brennavel.no/
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Infoskriv sendes ut i god tid før uke 16. Tor Helge legger ut dato for Rusken på web snarest. 

Arne Egil henger opp plakater på oppslagstavler. 

  

3) Generalforsamling 18. mars 

Revisjonsberetningen var ikke ferdig innen trykkefristen. Arne Egil har nå mottatt revisjonsberetningen, og 

alt er ifølge revisorene ok og regnskapet er ført i tråd med god regnskapsskikk. 

 

Ønsker vi å bruke møtet til noe annet i tillegg? 

Vi informerer om planene for bruksendring for låven på Brattli gård som orienteringssak. Vi prøver å få 

politiet til generalforsamlingen for å orientere om kriminalitetssituasjonen på Brenna (ca. 20 min.). 

Edda kontakter politiet om dette. 

 

 Vi har fått bekreftet at vi får leie det lille auditoriet på Lofsrud skole til å avholde generalforsamlingen. 

 

4) Styrets arbeid. 

Vi bør i neste styreperiode i større grad definere og tildele faste oppgaver til styrets medlemmer. Det 

kommer flere og nye oppgaver i forhold til tidligere. En oppgave for det neste styret må være å arbeide for 

økt trivsel og orden på området. Det bør vurderes å utarbeide en oppdatert informasjonsbrosjyre og sette 

opp et hyggelig velkomstskilt ved innkjøringen til området. 

 

5) Etterprøving av tildelt mva-kompensasjon 

Lotteri og stiftelsestilsynet har bedt om diverse opplysninger (vedtekter, regnskap etc.) i forbindelse med at 

det tas stikkprøver av de organisasjonene som fikk utbetalt mva-kompensasjon via Vellenes 

fellesorganisasjon for 2013. Etterspurt materiale er innsend,t og bekreftelse for levert materiale er mottatt. 

Arne Egil har samlet inn basisinformasjonen og han har i samarbeid med Tor Helge utarbeidet svar på 

spørsmålene vi fikk. 

 

6) Møte med velforeningene på Dal og i Bilittkroken 

Arne Egil og Bertil var representanter fra Brenna Velforening. 

Saker: 

Hyblifisering, utbygging Brattli Gård, støyskjerm mot E6, felles snegleaksjon, ansvar for det interne vann- 

og avløpssystemet, protest på fjernvarmepris, evt. koordinering av asfaltering, støttemedlemskap. 

Det ble også drøftet å utvide samarbeidet for å lage en samarbeidsregion. 

 

Årsmøtet i KUV er 17. mars og i Vellenes fellesorganisasjon 14. mars. 

Arne Egil møter. 

 

Oppfølgingspunkt: Snegleaksjon. 

 

7) Mortensrud manifest 

Ønsker engasjement for å styrke boområdet. Hva kan Brenna vel bidra med? 

Ingen konklusjoner på dette punktet. Det ble diskutert å få med de andre velforeningene i området for å 

diskutere et evt. engasjement. Samtidig er Brenna velforening av natur en forening med fokus på 

forvaltning av fellesområdene. 

 

8) Eventuelt 

1. Oppfylling av masse på fellesarealet (gjelder Pasoplia). 

PBE ønsker tilbakemelding mht. om saken kan lukkes. Arne Egil befarer. 

 

2. Vannlekkasjesaken. Oppfølgingsmøte med rørlegger 10/3. 

Notat etter møtet: Rørlegger var enig i at fakturert beløp for feilsøking var høyt. 
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Vi forhandlet fram 50 % avslag på denne kostnaden. 

Dvs. at vi får tilbakebetalt ca. kr. 30.000,-. 

3. Støttemedlemskap. 

Det er foreløpig tegnet få støttemedlemskap. 

Det legges opp til bedre informasjon om muligheten i et infoskriv. 

4. 3 søknader om økonomisk støtte er sendt. 

kr. 20 000,- til høstfest. 

kr. 8 000,- til å oversette infoskriv til Urdu. 

kr. 30 000,- til oppgradering av lekeplassene. 

5. Canal Digital er på salgstur i området. 

Flere uttrykte at det burde vært informert om dette på forhånd. 

6. Dato for høstfest settes til 22. august 

Arne Egil har mottatt et utkast til opplegg fra Lekeplasskomitéen. 

Dette må følges opp på neste styremøte. 

7. Parkering. 

Noen skilt er fjernet - hærverk. 

Privatleasede biler får bot, dette har aldri vært intensjonen. 

Løsning: Beboere som har privatleaset bil utstyres med beboeroblat. 

P-Service informeres om at vi med yrkesbiler mener kjøretøy som er uniformert/har logo. 

Dvs. at gjester som kommer i nøytrale, privatleasede biler kan stå på gjesteplass. 

 

Lars Danielsen får oppgave å holde kontakten opp mot parkeringsselskapet. 

 

 

Neste møte: Generalforsamling avholdes 18. mars. kl. 19:00. 

Dato for neste styremøtet avtales etter valget av nye styremedlemmer 


