Referat fra styremøte Konglungens Vel mandag 29. april 2019 kl. 20:00
Tilstede: Jon, Grethe Sofie, Katharina og Martha
Fravær: Petter
1. Innkalling og agenda ble godkjent.
2. Referat fra styremøte 25. februar 2019 ble godkjent og signert.
3. Status økonomi Konglungens Vel:
Inntekter hittil i år på kroner 1.385 består av; Grasrottilskudd, salg av Konglungens Historie og en
medlemskontingent innbetalt ifm årsmøtet i mars.
Kostander på kroner 36.025 er i all hovedsak relatert til brøyting og strøing av velveiene.
Vedtak: Status økonomi ble tatt til orientering.
4. Verving av nye medlemmer og utsending av faktura for medlemskontingent 2019:
Det lages og deles ut faktura for årskontingent på kroner 550 i begynnelsen av mai. De som ikke
er medlemmer får også faktura, dette for å forsøke å verve de få husstandene som ikke er
medlemmer. Vedtak: Martha lager fakturaene i Visma og sender sms til øvrige i styret for å bistå
med utdeling.
5. Hjemmesiden til Konglungens Vel – trenger vi en oppdatering av innholdet?
6. Vi gjennomgikk hjemmesiden til Konglungens Vel og fant at det i all hovedsak var oppdatert.
Vedtak: Jon laster opp de Konglungen Info som mangler.
7. Kjøp av ny strøsandkasse på øya (tilskudd fra Asker Velforbund);
8. Vi har fått tilskudd på kroner 5.000 fra Asker Velforbund til ny strøsandkasse på 550 liter på øya (i
svingen). Vedtak: Jon kjøper ny strøsandkasse som .
9. Oppfølging av saker fra Årsmøtet 2019;
a) Protokoll fra årsmøtet var laget i første versjon og justeringer ble foreslått. Vedtak: Ny
versjon sendes ut til styret av Katharina og Jon som også legger den ut på hjemmesiden.
b) Oppfølging av vedtak på årsmøtet:
i.

Brøyting, strøing, feiing av velveier – ny avtale med entreprenør. Asker kommune og
Vaktmesterkompaniet er kontaktet og ingen av disse kan eller vil påta seg arbeidet med
brøyting, strøing og feiing av velveiene på Konglungen. Vedtak: Petter kontakter Rønning
på nytt og får til diskusjon/befaring med målsetting om å få til en avtale for 2019/2020.

ii. Overføring Konglungfaret til Asker kommune. Beboere i Konglungfaret har startet
arbeidet med tinglysning av ansvar for murer/rett for kommunen for adgang til vannrør.
iii. Overføring Gamle Konglungvei til Asker kommune. Vedtak: Martha følger opp overfor
kommunen – for å sikre at veien overføres som planlagt høsten 2019.

iv. Endring av vedtektene – juridisk vurdering av lovlighet om «tvunget medlemskap».
Vedtak: Martha kontakter Vellenes Fellesorganisasjon hvor de har juridisk kompetanse
om dette temaet.
v. Stell og beskjæring av roser og busker ble gjennomført av Rolf i slutten av april.
vi. Postkassestativ ved snuplassen i Konglungveien bør oppgraderes. Vedtak: I første
omgang maler vi dette på dugnaden 13. mai og legger nytt «tak».
10. Fordeling av faste oppgaver i styret (se vedlegg 2)
11. Viktige datoer for aktiviteter i Konglungens Vel 2019 (se vedlegg 1).
12. Følgende dugnadsaktiviteter er aktuelle i 2019:


Konglungens Vel ordinære dugnad 13. mai klokken 18:00. Vedtak: Vi kutter langs Gamle
Konglungvei, maler postkassestativet i Konglungveien, rydder på Sandvolleyball-banen og
treningsparken, rydde og rake på gress/strandområdet ned mot badeflåten. Jon kjøper inn
mat og drikke til dugnaden.



Kutting av «takrør» (plante) langs stranden på Merraneset for Fylkesmannen i Oslo og
Akershus - bør være i begynnelsen av juni og eventuelt sent på høsten.

13. Eventuelt

Vedlegg 1:
Konglungens Vel - viktige datoer i 2019:
–

Mandag 18. mars – Årsmøte på Thon Hotel, Vettre kl. 19.00

–

Mandag 13. mai – Vårdugnad Konglungens Vel kl. 18.00. Fremmøte på Nærmiljøparken



Begynnelsen av Juni – dugnad Merraneset kutting av «takrør».

–

23. juni - St. Hans feiring på Kuodden. Bålet tennes kl. 21.00.

–

17. august 2018 – sommerfest? Vi legger ut spørsmål om noen vil være festkomite på FB.

–

Søndag 1. desember Julegrantenning kl. 16.00. Gang rundt Juletreet og besøk av Julenissen.

_________________________________________________________________________
Vedlegg 2:
Konglungens Vel 2019 - fordeling av faste oppgaver:
1. Brøyting, strøing og feiing av velveiene – kontakt med Martin Rønning/entreprenør. Ansvarlig:
Martha
2. Velveier – oppfølging av vedtak på Årsmøtet: Petter.
3. Kasserer: Martha/Jon.
4. Oppdatere Hjemmesiden til Konglungensvel.com. Ansvarlig: Jon
5. Oppdatere Facebook. Ansvarlig: Grethe Sofie.
6. Dugnader 2018 – hovedansvarlig Jon.
a. Vårdugnad 13. mai: Handler inn sekker, pølser og brus: Jon. Plakat: Katharina. Bålpanne
hentes hos Andreas Litland.
b. Dugnad Merraneset – kutting av takrør: Martha/Rolf Rasmussen.
7. Tenne St. Hans bålet på Kuodden 23. juni klokken 21.00. Ansvarlig: Grethe Sofie og Bo.
8. Julegrantenning 1. desember (1. søndag i advent): Juletre: Katharina og Jon, Godteposer:
Katharina, Nisse: Jon, Julegløgg og pepperkaker: Katharina og Martha.
9. Oppfølging Konglungen Nærmiljøpark: Martha.
10. Konglungen Info (2 nummer skrives og deles ut i postkassene – juni/november): Grethe Sofie.
11. Medlemsverving: Petter.

