
REFERAT -  styremøte nr.7/21 
Konglungen Vel 

Tidspunkt: Mandag 15.nov. 2021  
Tilstede: Katharina, Liv, Ida, PeFer, Jan 
Sted:  Konglungveien  22A 

1. Referat fra styremøte nr.6/21, mandag  6.sept.  
  
Pkt.5. 
SMllehavsøsters-dugnad gjennomføres sammen med Vellets ordinære dugnad våren 2022. 

 Det tas kontakt med Asker Kommune ifm gjennomføringen av dugnaden. 

Pkt.5. 
Det er gjennomført utbedringer  i h.t.  bemerkninger i  rapporten  fra  kontrollen som er 
gjennomført i TuSeparken. Avtalen med Lekeplasskontrollen AS, som gjennomførte 
oppdraget,  er årlig hovedeFersyn av  5 AkMvitets-Elementer – pris. kr.3.700.-. Vi har bliF 
fakturert med kr. 8.800.-. EFer all sannsynlighet er også kontrollen av Asker Kommune sin 
andel  og ansvar i TuSeparken med i deFe beløpet. Ida følger opp  med målseXng om å 
samordne kontrollen i årene som kommer med Asker Kommune.  

2. Dugnad høsten 2021 – lørdag 11.sept.: 

Dugnaden ble gjennomført med god oppslutning og innsats. 
Dugnaden våren 2022 samordnes med å ta bort sMllehavsøsters langs strandsonen. 

3. Mail av 9/8.21 fra VeFre Vel  v/ styreleder Terje Larsen: 

Ingen Mlbakemeldinger vedr. formalisert treningssamarbeid og felles innsats mellom de to 
Vellene om vedlikehold og rydding av tursMer. 
Ida sender en mail Ml Terje Larsen og takker for godt treningsfellesskap denne høsten. 
SamMdig ber vi om å få oversendt eF forslag Ml «felles innsats» på de to nevnte områdene for 
kommende år. 

4. Status økonomi: 

Liv la frem foreløpig resultatrapport, balanserapport og saldoliste ( medl.kont.) for driSsåret 
2021. Rapporten viser eF driSsresultat på kr. 11.841.-, sum eiendeler på kr. 133.339.-. 
Ikke betalende medlemmer (medl.kont.) purres opp. 

5. Orientering fra hvert enkelt ansvarsområde: 

DeFe dekkes gjennom andre punkter på dagsorden. 

6. Saker Ml behandling pr. mail siste periode: 

Ingen saker. 

7. Juletretenning første søndag ( 28/11) i advent: 

Ida m/festkomiteen planlegger og gjennomfører deFe. Jan ordner med plass Ml juletreet. I 
skrivende stund er det giF Mllatelse ( se mail av 16/11 )Ml plassering på plenen foran huset Ml 



          - 2 - 

Sverre Evjen ( som Mdligere år). Strøm Ml juletrebelysningen  søkes løst hos vaktmesteren Ml 
Røkke ( Jans ansvar). Festkomiteen får utlevert juletrebelysning, nissedrakt, etc hos Jan. 

           
8. Veilaget: 

- Det er inngåF avtale for brøyMng, strøing og vårfeiing med Øvre Bakke Gård  v/ KrisMan   
  Bakke for kommende sesong. 
  Medlemmene som inngår i denne ordningen faktureres med kr. 2.500.- for vinteren  
  2021/22. 

- Gråsoneveier og driSsMlskudd Ml velveier i Asker Kommune: 
   Det er gjort poliMsk vedtak som omhandler to forskjellige forhold, privaMsering av såkalte   
   «gråsoneveier», primært i Mdligere Røyken og Hurum kommune og borfall av  
   brøyteMlskudd Ml private veier/velveier i gamle Asker Kommune. 
   Det siste som er kjent i denne saken er , sitat .»Tilskudd Ml vinterdriS av velveier, jfr.  
   velveisaken i gamle Asker videreføres Ml 01.05.2022».  
   DeFe kan vel ikke oppfaFes på noen annen måte enn at Mlskudd Ml vinterdriS opphører  
   fom vintersesongen 2022/23 ?  

9. Info Ml medlemmene: 

Dagens ordning med formidling Ml medlemmene oppreFholdes. 

10. Eventuelt: 

- Medlemsforeninger i Asker Velforbund har moFaF følgende melding: « Tilskudd Ml   
   Frivillighetens år 2022 ». 
   DeFe innebærer at frivillige organisasjoner i Asker kan søke om Mlskudd Ml prosjekter,   
   akMviteter,  arrangementer, kurs etc. Maksimalt søknadsbeløp er kr. 20.000.-. 
   Ida legger henvendelsen fra Asker Velforbund  ut på Vellets hjemmeside, hvor   
   medlemmene oppfordres Ml å kommen med gode innspill og forslag Ml prosjekter. 

- Vi er alle kjent med at Ola Holst har gåF bort. Styret v/ PeFer tar kontakt med Asker  
   Kommune og meddeler at Konglungen Vel er interessert i å ha eF samarbeid og dialog med   
   kommunen om hva som gjøres med huset Ml Ola Holst og videreutvikling av tomten 

- Årsmøte 2022 planlegges gjennomført mandag 14.mars 2022 kl 1900. 

- Det mangler veilys flere steder på Konglungøya. Jan melder deFe Ml Asker Kommune i håp   
  om at det blir ordnet.  

11. Neste møte: 

Mandag 14.februar 2022 kl 2000, Konglungveien 22A. 

2021-11-18 
JAO 



  


