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Referat fra styremøte i Selskapet til Bekkelagets Vel 
Mandag 8. mars kl 1900 
Sted: Villa Lilleborg 

 
Tilstede: 
Mona Verdich (MV) 
Alan Baker (AB) 
Ingeborg Simensen (IS) 
Mikael Nyberg (MN) 
Forfall: Arvid Uvdal og Christian Harlem 
 
Sak 08/10 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
Godkjent. 
 
Sak 09/10 Orientering om den nye tomtegruppa.  
Referat fra møte i tomtegruppa gjennomgått, detaljert orientering fra MV. 
Prioritert oppgave i tomtegruppa å samle inn dokumentasjon fra tidligere 
styremedlemmer, årsberetninger etc som omhandler de aktuelle områdene. 
Styret i SBV holdes løpende orientert om sakens gang og gruppas arbeid, MV er 
medlem i tomtegruppa og bindeledd til styret. 
 

Sak 10/10 Orientering om den nye skøytegruppa.  
Referat fra møte i skøytegruppa gjennomgått av MV. Skøytegruppa jobber 
selvstendig videre, og holder styret orientert via MV. 
 
Sak 11/10 Orientering om den ”nye” nettsiden til vellet, 
www.bekkelagetvel.org. MN er webansvarlig for siden. Nettsiden skal fungere 
som informasjonskanal fra styret til medlemmene, kilde for generell informasjon 
om vel’et, formidle aktuelle saker som vel’et arbeider med, samt nyheter fra vårt 
område. MN lager nyhetssak hvilke muligheter SBVs medlemmer har til å bruke 
siden. Denne sendes ut som mail til alle samt legges som nyhet på siden.  
MN forbereder presentasjon av nettsiden til nabokvelden 17. mars. 
 
Sak 12/10 Plan for arrangementer.  
Datoer for arrangementer i 2010 er fastlagt og ligger ute på nettsiden. 
Ansvarsfordeling for kommende arrangementer: 
 
Nabokveld 17.mars: AB (bar/innkjøp/økonomi) 



 
17. mai Villa Lilleborg: 
Bar/innkjøp/økonomi: AB 
Pølser/kaker/vafler: IS og AB 
Loddsalg: MV 
Hjelpere til vaffelsteking: MN 
Kransnedleggelse: Pia Holst (IS forespør) 
Leker for barna: Pia Holst (IS forespør) 
 
Sak 13/10 Trafikksituasjonen i vårt område.  
Trafikksituasjonen i området rundt skolen er presset og utrygg for barna, og især 
forholdene rundt havneutkjøringen og bussholdeplassen ved skolen. Styret 
foreslår å få et medlem inn i skolens trafikkutvalg, for sammen med skolen å 
legge press på lokale myndigheter til å igangsette tiltak for fartsbegrensninger 
og redusert trafikk til/fra havnen. Christian Harlem? 
 
Sak 14/10 Møteplan 
Møteplan for styremøter i SBV for 2010. Alle møter legges til mandager. 
12. april 
10. mai 
14. juni 
16. august 
27. september 
25. oktober 
22. november 
(gen.fors. fredag 26. november) 
 
Møteinnkalling m agenda sendes ut til styremedlemmer ca 1 uke i forkant av 
hvert møte, og referat fra møtene sendes til styremedlemmer samt legges på 
nettsiden til SBV.  
 
Sak 15/10 Eventuelt 
MV vil ta initiativ til en organisert, guidet fottur til jettegryten og vel’ets tomter 
i Bekkelagsskråningen i løpet av våren 2010. Alle medlemmer blir invitert. Dato 
må fastsettes, og invitasjon legges ut på hjemmesiden + sendes i mail så snart 
som mulig. 
 
 
Referent: Ingeborg Simensen 
 
 


