
Referat – styremøte nr.6/21  
Konglungen Vel. 
                                         
Tidspunkt:  6.sept. 2021 
Tilstede:  Katharina, Liv, Ida, Pe<er og Jan   
Sted:   Konglungveien 22A 

1) Referat styremøte nr.5/21, torsdag 10.juni: 

Alle punktene i referatet var fulgt opp, bortse< fra en avklaring hvor juletreet skal plasseres  
kommende julefeiring. Som kjent er plassen foran hos Evjen ikke lenger Mlgjengelig.   

              Jan følger opp. 

2) Dugnad høsten 2021 – lørdag 11.sept. kl. 1400: 

Dugnaden kunngjøres på facebook og Vellets hjemmeside ( Ida). I Mllegg se<er Katharina opp 
plakat(er) som Mdligere år. 
Jan koordinerer arbeidet på Merraneset og Kariskjær ( takrør etc). Katharina koordinerer 
dugnadsarbeidet på resten av Merraneset og Kuodden  i Mllegg Ml ansvaret for grilling etc på 
fotballøkka e<er dugnaden. Jan tar ansvaret for nødvendige innkjøp Ml dugnaden.   

3) Bruk av TuYeparken Ml organisert trening:        
               Det refereres her Ml mo<a< mail av 9/8.21 fra formannen i Ve<re Vel, Terje Larsen. vedr    
               ovennevnte. Statu<ene for bruk av TuYeparken er meddelt Terje Larsen. 

               Samarbeid mellom Ve<er Vel og Konglungen Vel om oppgradering og vedlikehold av  
               tursMene i området:  
               Ve<re Vel har kommet med innspill om de<e. Jan følger opp de<e posiMve Mltaket 
               sammen med Rolf Rasmussen. Styret informeres underveis. 

               Ve<re Vel har også kommet med innspill Ml felles trening for medlemmene i de to Vellene, 
               bl.a. akMviteter i TuYeparken. Jan følger opp de<e posiMve innspillet ( hva, hvordan,     
               akMviteter, når Md, treningsavgiYer(?) etc) 
               Når ovennevnte er avklart annonseres det blant våre medlemmer. 

4) Status økonomi: 
 Liv orientert om at det var utestående kr. 3750.- i medlemsavgiYer. Purringer er sendt og    
 følges opp. 

5) Orientering fra hvert enkelt ansvarsområde: 
- Det er mo<a< Mlstandsrapport fra lekeplasskontrollen, 16 kontrollert enheter. 
  Det er oppført e< avvik som kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet. 
  Ida følger de<e opp og iverkse<er Mltak/akMvitet som utbedrer avvikene (ref. rapport). 
- Det har vært kontakt  med Asker Kommune omkring uaordringene med   
  sMllehavsøsters. Vi har som  målsebng en dugnad våren 2022 med bistand fra Asker  
  Kommune. Pe<er  følger opp. 
- Pe<er har vært i kontakt med Asker Kommune om sparkesykkelparkering ved snuplassen.   
  De<e har medført at vi nå er med på en søknad  hvor de<e kan bli realisert. 

6) Saker Ml behandling i styret (pr. mail) sommeren 2021: 
  
                  Konglungen Vel mo<ok 29/6  (mail) en utvidet varsling, nabovarsel Konglungenveien 55A. 
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                  Styret har ikke behandlet denne henvendelsen, da de mener at de som har få< nabovarsel   
                  ( også høsten  2020 med klageadgangsre<) og gjeldende  reg.bestemmelser etc. for  
                  området  vil ivareta at det  blir den beste løsningen for Mltaket. 
             

                   Styret mo<ok 27.juli (mail) forslag Ml reguleringsplan for trekanten Asker. 
                   Vi ble anmodet om å bekjentgjøre de<e  blandt Vellets medlemmer. Dokumentene er lagt  
                   ut på Vellets hjemmeside.  

7) Veilaget: 

Status oppførte murer etc ved innkjøringen Ml Konglungøya: 
Statsforvalteren har godkjent Mltaket. Vedtaket er endelig, kan ikke påklages. 

Status vintervedlikehold: 
Det har så langt vært uaordringer med å få tak i entreprenør Ml kommende vintersesonger 
for brøyMng, strøing og vårrengjøring av velveiene. Vi har ha< mye dialog (bl.a. befaring i 
området 25.aug.) med Asker kommune i håp om at vi kunne få Ml evt.  samarbeid med 
deres entreprenør. De er i området med egnet materiell  og maskiner ( Gamle Konglungvei, 
gang og sykkelsMer etc.).  Tilbakemeldingen var nedslående !  De<e ville ikke entreprenøren 
påta seg. 

Fakturering av vintervedlikehold av de private velveiene ( Konglungøya, Konglungfaret): 
Pe<er og Jan vil gjennomgå og oppdaterer listene over medlemmene som inngår i de<e  

8) Eventuelt: 
Informasjon fra styret Ml medlemmene vil formidles  gjennom  facebook og Vellets 
hjemmeside. 

9) Neste møte: 
Mandag 8.november 2021 kl. 2000, Konglungveien 22A. 

2021-09-16 
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