Referat fra styremøte i Hagabråten vel 14.9.2020 kl. 20.30
Møtet ble holdt hos Christian Rafn, Tollef Gravs vei 149
Tilstede: Kurt Frantzen, Jan B. Penne og Christian Rafn

Sak 1

Gjennomgang av referatet fra forrige styremøtet 15.5.2020
Referatet tas til orientering uten endringer.

Sak 2

Evaluering av årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 ble gjennomført elektronisk i den elektroniske portalen til OBOS (digitale
årsmøter) i perioden 1.-15. juni. 46 medlemmer deltok i møtet. Protokollen er skrevet og
godkjent. Det digitale årsmøtet gikk rimelig enkelt og smertefritt, selv om det var en god del
forarbeid og tilrettelegging.

Sak 3

Strøing og brøyting kommende vinter
Jan B. Penne kontakter AB Traktor for å høre om muligheten for å gjøre endringer i avtalen vi
nå har (vi betaler en avtalt årssum uansett antall utrykninger / snømengde som måkes bort).
Spørsmålet om strøing blir ikke behandla videre før et nytt initiativ tas av et sameie eller flere
beboere.

Sak 4

Gressklipping
Vi fortsetter avtalen med Runes gårdsservice i 2021. Styret er svært fornøyd med tjenesten.
Chr. Rafn informerer Rune Birkeland.

Sak 5

Tilbud om elbilladere i garasjene og forsikring av bygningsmassen
Noen garasjelag har hittil oppgradert sine elanlegg, enkelte med og noen uten støtte fra
kommunen/Enova. Garasjelag som heretter vil søke om støtte, må ha et foretaksnummer for
å få søknaden behandla. Tilbudet fra Hafslund om elbilladere i garasjeanleggene er lite
aktuelt for vårt område da det er beregnet for store anlegg som bestilles samlet, noe som for
vårt område ikke er mulig.
Tilbudet fra If forsikring sendes alle garasjelag. Det er trolig få garasjer som nå er forsikrede.
Prisen er ganske lav og bør være av interesse for flere sameier/garasjelag. I If koster det
2500,- å forsikre 14 garasjer.

Sak 6

Elsparkesykler
Christian Rafn har sendt et brev til Bærum velforbund om parkering av elsparkesykler fra Tier
ved vestenden av Gravbekkstien. Saken oppsto etter en henvendelse fra et av velets

sameiere som føler at disse syklene parkeres til sjenanse på deres grunn og ønsket hjelp fra
velet. Dialogen med Tier har vært skriftlig og muntlig og velets budskap klart, men har ikke
ført til endringer. Tier samarbeider med Ruter og Bærum kommune, derfor ber vi nå om at
Bærum velforbund bringer saken inn i sine dialogmøter med kommunen. Saken er neppe
unik og liknende tilfeller er sannsynligvis til debatt i flere sameier, borettslag og
velforeninger.

Sak 7

Opprettelse av facebookside/gruppe for HBV
Velstyret har ved flere anledninger diskutert nytten ved å opprette ei side eller gruppe i
facebook for diskusjon blant og meldinger til medlemmene. Denne gangen sier styret ja til å
opprette en slik tjeneste og ber Inger Jakobsen (Tollef Gravs vei 109) om å lede dette
arbeidet sammen med styrelederen. Formålet med tjenesten er å gjøre samspillet blant
medlemmene enklere og at informasjon skal nå flere medlemmer raskere. Det antas at
praktiske spørsmål er mest relevante som temaer for tjenesten. Styrets medlemmer blir
administratorer / moderatorer.

Sak 8

Økonomi
Økonomien i velet er ok. Det er fortsatt penger igjen til å betale forventede regninger før
kontingenten for 2021 sendes ut og betales. Kontingentfaktura sendes ut tidlig i 2021. Det
har i år vært unødvendig mye arbeid med å få inn de siste 4-5 kontingentene. Flere av dem
dette gjelder er gjengangere. Neste år følger vi vanlige purreprosedyrer og sender ev.
ubetalte krav til inkasso uten å følge opp med personlig samtaler.

Møtet hevet kl 21.50

Referent Kurt Frantzen

