
Selskapet til Bekkelagets Vel

Referat fra Generalforsamling 2014, fredag28. november 2014 klokken 19.00 på Villa Lilleborg

1.0 Apning av generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble åpnet av velets formann Gunn von Trepk4i. ; 
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l.l valg av møteleder: Ame-Lise Reed-Lundtvedt ble valgt - 1.;.' 
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1.2 Yalg av 2 representanter til å meduudertegne referatet: Gunnat' Engir og Else Martol Hansen ble valgt
1.3 Valg av 2 representanter til opptelling av stemmer: Gerd GarStad og Olav Sand ble valgt

2.0 Styrets beretning
Styrets beretning ble lest av Reed-Lundtvedt

Kommentarer:

Gierde lanss Ormøya

Søppel langs Ormøvas nordside
Knut von Trepka informerte om at Bymilj Øetaten ikke setter opp søppelkasser hvor det ikke er adkomst med bil.

Nabokvelder
Klausen oppfordret medlemmer til selv å ta kontald med styret for å være med på å anangere flere nabokvelder.

Skøltebanen
Klausen informerte om møte med Oslo Havn i november hvor de ikke ønsket å bidra utover å leie bort området
til velet. Videre at styret søker om midler når de ser muligheter for det, men at det er et problem med å investere
på en tomt de ikke eier. En alternativ plassering for skøytebane og ballbinge kan være grusområde ved
skolen/AKS. Kari Mjøset fortalte at dette var ønskelig fra skolen/AKS og at det er Undervisningsbygg som eier
området og de kan gå med på dette.
Svein Larsen oppfordret styret til å ringe havendirektøren direkte, og sa seg villig til å bistå med dette.
Christian von Trepka informerte om at Oslo havn tidligere har gitt tillatelse til å sprøle på asfaltert parkering og
at det her blir is raskere. Klausen kommentere at dette kan komme i konflikt med dagens parkering for
barnehagen.
Lene Johansen informerte om at det er lettere å få støtte når man har organisert seg som et idrettslag.
Det bleo gså nermt at idrettslaget Oslo Kvik, som ikke har vært aktivt på mange år, kan aktiveres igjen..

Villa Lillebore
Klausen informerte om at rabatterte priser for leie av samfunnshuset for naboer og medlemmer av velet var lagt
ut på velets hjemmeside, og oppfordret medlemmene til bruk av huset. Lene Johansen, medlem av sty.et til Villa
Lilleborg støttet opp om oppfordringen av økt bruk samt oppmøte på de arrangementene som er.

Ceresbryeea
Knut von Trepka takket Øystein Klausen og hans firma NIB AS for reparasjon av CERES brygga innenfor et
trangt budsjett, som ble noe overskredet da det viste seg fornuftig å gøre noen tilleggsarbeider mens man var i
gang med arbeider.

Midsardsormen

I drift fra juni/juli. Bidrar etter hensikten til å minke forurensningen i indre havnebasseng.
Under normale forhold går alt vannet til full behandling i renseanlegget.
Når den blir full slippes overskuddet urenset ut på 50 meter (blir silt for <faststoff>, dvs. søppel og <<biten.
Et eksempel på dette var 2616 og717 i år. Målinger viser fremdeles bra kvalitet på vannet her ute.
Prosjektet skal være avsluttet og helt overlevert til driftsorganisasjonen (VAV) iløpet. av året.
Kilde: Jan Kopperstad, som var prosjektleder.

Follobanen
Sannslmligvis tverrslag ved Sjursøya, og trafikk ned derfra. Uvisst om de vil bruke opsjon på riggområde.

Utvidelse av Bekkelaeet renseanless
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