
Referat Styremøte 26.11.13. 

Referent: Kyrre Hansen 

Tilstede: Arne Johnsen, Sture Dahl, Christin Sæther, Ståle Smith, Kyrre Hansen, Line Rødseth. 

 

Nr SAK TILTAK 
1 Veikomiteen Sak 1: 

Det har kommet inn spørsmål om Brånenveien kan 

innlemmes i vellet, da veien har utkjørsel i Dalsvei, 

som er velvei. 

Forslaget har kommet fra Lasse Engebretsen og 

Ragnar Hansen (ikke velmedlemmer pr. i dag, men 

har vært. Begge bor i Bråneneveien. Ragnar Hansen 

har også sittet i Fagerstrand Vel styret (min far)). Nå 

kan de ikke lenger være medlemmer? 

 

Se årsmøte sak 1 under. 

2 Veikomiteen Sak 2: 
Halvor Løken melder om lite grus i gruskasse 

Strandveien/Sollivei. 

 

Arne ringer Fundingrud angående 

gruskassepåfyll. 

3 Strandkomiteen Sak 1: 
Det planlegges lys ned til toalett, samt trekk ut til 

stolpe, av kommunen. 

Strandkomiteleder følger opp fremdrift. 

4 Båtkomiteen Sak 1: 
Det ser ikke ut til at medlemmer/leietakere har god 

nok innsikt i båtkomiteens vedtekter.  

Kasserer sender ut vedtekter med 

faktura. Båtkomiteleder sender kasserer 

vedtektene. 

5 Båtkomiteen Sak 2: 
Leder for båtkomiteen bør rulleres på 

båtplasseier/leier. Valgkomiteen bør ha mandat til å 

pålegge båtplasseier/leier i årsmøte å være 

bryggekomiteleder, hvis ikke annen er funnet. 

 

Se årsmøte sak 2. 

6 Kasserer Sak 1: 
Regnskap og kontingenter bør ut i februar?  

Kasserer kontakter Kari, hvordan dette 

ble gjort før. 

7 Generelt Sak 1: 
Parkeringsplassen, kan Fagerstrand Vel noe av 

inntekten til den store parkeringsplassen som nå 

er/blir opparbeidet? En del av de som parkerer der, 

bruker bla. Stranden. 

Ståle: Har snakket med Kjell Jonassen, 

og saken er videre i Samferdsel. Alle 

kommunale plasser skulle avgiftslegges, 

men det skulle vurderes om FV kan 

drifte denne selv. 

8 Generelt Sak 2: 
Velsamarbeid med Fagerstrand Myklerud Vel. Vi bør 

se hva vi kan samarbeide med FMV om. Har vi felles 

interesser? Virkeområde?  

Ståle: Tar kontakt for å få til et 

fellesvelmøte, noe som allerede er 

foreslått av Nesodden velforbund. 

9 Generelt Sak 3: 
Områdeplan: I forbindelse med regulering for 

legekontor/forretning ved Gjøfjell, så bør dette tas 

med i reguleringsplan for Fagerstrand, og hensyntas 

der, med sentrumsfortetting og 500-meters 

Sekretær formulerer svar til Kommunen 

på saken. Frist 22. Januar. 



begrensning. FV er skeptisk tilom det blir mer 

sentumsorientering rundt Skogheim hvis 

forretningsbyg blir iverksatt på Gjøfjell. 

10 Årsmøte Sak 1: 
 

Forslag til vedtak: Alle beboere som enten er bosatt, 

leier, eller har fritidsbolig tilknyttet Fagerstrand 

postnummer (1454), bør kunne være medlemmer i 

Fagerstrand Vel. Dette åpner opp for at mange kan 

sette seg på båtplass. Derfor bør de eksisterende 

medlemmer som ønsker seg plass, sette seg på liste 

før vedtaket trer i kraft. Vedtaket bør tre i kraft 

innen 1. juli 2014. 

 

Bakgrunn: Det har vært varierende praksis i hvem 

som har kunnet være medlemmer i Fagerstrand Vel. 

 

Endring av vedtekt: 

 

OPPRINNELIG: 

 

§ 5 Medlemskap 

5.1 Enhver som har eiendom innen Fagerstrands vels 

geografiske virkeområde. Felles eiere eller andre 

faste brukere av eiendommen kan søke styret om 

medlemskap… 

 

NYTT FORSLAG: 

 

§ 5 Medlemskap 

5.1 Enhver som har eiendom innen Fagerstrands vels 

postadresse, 1454. Felles eiere eller andre faste 

brukere av eiendommen kan søke styret om 

medlemskap… 

 

Vedtektsendringen krever 2/3 flertall. 

Meldes inn til årsmøte av Kyrre. 

11 Årsmøte Sak 2: 
 

Forslag til vedtak: Leder for båtkomiteen bør rulleres 

på båtplasseier/leier. Valgkomiteen bør ha mandat 

til å pålegge båtplasseier/leier i årsmøte å være 

bryggekomiteleder, hvis ikke annen er funnet. 

 

Meldes inn til årsmøte av Kyrre. 

12 Årsmøte Sak 3: 
 

Informasjonssak: Øke Leieutgifter til 1500 og 1700 

for medlemmer, og 3000 og 3500 for ikke-

medlemmer. Disse midler øremerkes til brygga, 

gjennom egen konto og budsjett for båtkomiteen. 

 

Bakgrunn: Mange plasser benyttes fortsatt ikke. Noe 

Meldes inn til årsmøte av Kyrre. 



av grunnen for dette tror vi er den lave utgiften, som 

gjør at noen bare lar plassen ligge ubrukt. Ved å øke 

avgift, og øremerke midler til vedlikehold, håper vi å 

endre dette. 

13 Neste styremøte: TORSDAG 9. JANUAR HOS STÅLE 
SMITH 

 

   

   

 


