
Referat – Styremøte 5/21 Konglungen Vel   10.juni 2021 
Tilstede: Katharina, Liv, Ida, Pe4er og Jan 
Sted:  Konglungveien 22A, kl. 2000 

1) Innkalling og saksliste ble godkjent. 

1) Valg av nestleder – se vedtektene. 
- Pe4er Trebler ble valgt Fl styrets nestleder 

2) Referatene fra møtene 5.mai og 2.juni ble godkjent. 

3) Protokoll fra årsmøtet 31.mai 2021. 
- Protokollen fra årsmøtet ble gjennomgå4. Noen justeringer/endringer ble gjort,  

  bl.a. medl. I festkomiteen. Katharina følger opp og reviderer protokollen. 

4) Nabovarsel Merraneset. 
- Styrets brev Fl Asker kommune oversendes medlemmene i styret og legges ut på  
  Konglungen Vels hjemmeside. 

5) Ansvarsområder i styret i perioden 2021/2022. 
       - Forslaget Fl styrearbeid og ansvarsområder for styremedlemmene ble gjennomgå4. Noen  
         justeringer ble foreta4. Revidert utgave følger  vedlagt møtereferatet. 

6) Dugnad høsten  
       - Dugnaden er planlagt gjennomført lørdag 11.sept. kl. 1400. 
        
      På planen for akFviteter denne dagen står. 

- Ku4e ned takrør i vestre del av Merraneset og odden ved Kariskjær. 
  De4e er e4 oppdrag vi uXører for Fylkesmannen i Oslo og Viken 
- Strandsonerydding på Merraneset og Kuodden 
- Rydde grener og e4ervekst i Gamle Konglungvei og tursFer/velveier hvor de4e er  
  nødvendig. Styret informerer medlemmene om at å ta bort/ku4e ned  grener og e4ervekst  
  er grunneiers ansvar. 

7) Befaring på Kuodden fredag 4.juni 2021. 
  - befaringen ble gjennomført med deltagelse fra Asker Kommune, sameiet Sundbakken og  
    Konglungen Vel. Referat fra befaringen er Fdligere oversendt styrets medlemmer.  
    Referatet fra befaringen legges ut på Konglungens Vel hjemmeside. 

8)   Eventuelt. 
- Asker Kommune har sa4 opp gjerde mellom sandvolleybanen og sjøen i håp om å   
  redusere mengden gjess i nærmiljøparken 
- E4er innspill fra beboerne har styret bedt Asker Kommune om å redusere rådyrstammen på    
  Konglungen. 
- Styret har mo4a4 innspill om at elektriske «bysykler» kunne vært et posiFvt innslag på    
  Konglungen. Styret ser videre  på saken 
- Enkelte medlemmer opplever mye nabostøy ifm anleggsarbeider, arbeider på hus og i hage  
  etc.  Styret oppfordrer Fl at alle følger vanlige regler for « ro og orden» og gjeldende  



  bestemmelser i  arbeidslivet  om  de4e.  
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- Bysykler og SFllehavsøsters. 
  Pe4er følger opp disse sakene med Kari Sofie Bjørnsen, spesielt Fltak gjeldende  
  SFllehavsøsters.  Katharina følger opp sistnevnte sammen med Pe4er når det gjelder styrets  
  engasjement  videre. 
- Juletrelystenning. 
   Plenen Fl Sverre Evjen vil høyst sannsynlig bli bebygget ila året. Vi trenger ny plass Fl  
   juletreet. Jan følger opp og forespør Rolf Rasmussen om han kan ha de4e på sin plen foran  
  huset. 
- Styret ga ikke Fllatelse Fl BudsFkka om å arkivere og bruke bilde som ble ta4 av styret på   
  årsmøtet 31.mai. 
- Det foreligger  prisFlbud på Flsyn av lekeplassen. Styret aksepterer Flbudet og Ida svarer  
  Flbyder på de4e.   

9) Neste møte. 
- Tirsdag 31.aug. kl. 2000 hos Jan 
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