
 
MØTEREFERAT 

 

 

Dato Referanse 

16.06.2015 
 

 
Referent 

Lars Danielsen 

   

Vedlegg 

 
 

 

  

  

Dato, tid og sted for møte Møte nr 
16. juni 201519:00 til 20:45 
Hos Arne Egil Sagen (ute!) 

#3 etter generalforsamling 
2015 

 
 
Sak 

 

Styremøte Brenna Velforening  
 
Deltagere 

Distribusjon 

Tor Helge Lyngstøl (THL)  
Arne Egil Sagen (AES) 
Lars Danielsen (LD) 
Don Macdonald  (DM) 
Rupinder Singh (RS) 
 
Ikke til stede:  
Bertil Gillberg (BG) 
Edda Hvenekilde (EH) 
 
 
 

Møtedeltakerne 
 
www.brennavel.no 

Agenda: 

  

Dagsorden: 

 

1. Gjennomgang av forrige referat 
2. Oppfølging av saker fra forrige referat 

3. Brøyteavtale 

4. Høstmarked 

5. Brattli gård. 

6. Budsjett 
 

 

1. Gjennomgang av forrige referat 

 

Gjennomgått og godkjent. 

 

 

2. Oppfølgingssaker 

 

a) Snegleaksjon til høsten. 

Må være litt tidligere ute med å sette dato for aksjonen. 

 

b) Parkering Brennaveien 

Arne Egil har vært i kontakt med Tom Ausen i Samferdselsetaten. 

Vi har foreslått oppsetting av autovern ved låven for å sikre veien og unngå kollisjoner. 

 

c) Asfaltering 

Starter i dag 16.06 med å tette hull. 

 

http://www.brennavel.no/
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d) Bruk av fellesarealet Brennagrenda. 

Svar er sendt 

 

3. Brøyteavtalen 

 

Fossum har sagt opp avtalen om vintervedlikehold. Det har vært kontakt med flere velforeninger om saken. 

 

Fossum ønsker ikke å informere om hvem som har vært kunder og har fått brøyteoppsigelse. 

 

Arne Egil lager oversikt over hvilken veier, snuplasser og parkeringsplasser som skal brøytes. 

Forespørselsdokument utarbeides. Det tas sikte på en kontrakt som også inkluderer inn et par strøinger samt 

våropprydding. 

 

 

4. Høstmarkedet 

Arne Egil har kontroll på budsjettet. 

Klemetsrud skolekorps spiller i opptoget som innleder arrangementet. 

Rundskriv med informasjon til alle er distribuert. 

Neste distribusjon med påminnelse blir 10/8. 

 

 5. Bratli gård 
 

Svar fra Plan- og bygningsetaten er lagt ut på nettet (brennavel.no). 

Det er mange som har klaget på rammetillatelsen. 

 

Brenna vel vil følge saken videre på vegne av beboerne på Brenna gjennom den nedsatte arbeidsgruppen 

(Bennedichte R. Olsen, Marit Myklevold, Lars og Tor Helge). 

Tor Helge purrer opp svar på brevet til Bymiljøetaten om naturmangfold. 

 

Notat etter møtet: Negativt svar mottatt fra Bymiljøetaten. 

 

6. Budsjett 

 

Momsrefusjonen. Det er avklart med Lotteritilsynet at utgifter til vei/ brøyting/ vakthold ikke er momsrefunderbart.  

 

Senere budsjetter for Brenna velforening må ta høyde for lavere refusjon (anslagsvis en reduksjon på 30-40 % av 

det som ligger i budsjettet). For årets budsjett kompenseres lavere momsrefusjon med at asfaltfondet belastes mer 

for å sikre balanse i budsjettet. 

 

Vi tolker tilbakemeldingen dithen at vi vil få momsrefusjon også i det videre, men at beregningsgrunnlaget vil måtte 

settes lavere. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Trefelling. 

Halvparten av det budsjetterte beløpet til formålet er brukt opp. 

Nøtteknekkern rydder, da dette er et rimeligere alternativ. 

 

Behovet vurderes til høsten. 


