Protokoll fra årsmøte i Øvre Grefsen Vel
Onsdag 23. mars 2022
Fra styret til stede: Nina, Jarl, Kjell, Marit, Dag, Sidsel
I tillegg til styret var det 10 medlemmer til stede
1. Åpning ved styreleder Nina Christiansen, som ønsket velkommen.
2. Kjell Wilhelmsen ble valgt til møteleder.
Sidsel T. Bæver ble valgt til referent.
Gro Merethe Lund og Joe Erlend Langeland ble valgt til å signere
protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkallingen: OK.
4. Styrets årsberetning for 2021 ble lest opp av Sidsel T. Bæver.
Årsberetningen ligger på våre hjemmesider.
5. Kasserer Marit Grøttheim presenterte regnskapet for 2021.
Vellet har 238 medlemmer, hvorav 200 har betalt kontingent.
Diversepost under utgifter kr. 32.380,43 gjelder svindel, som vi dessverre
«bet» på. Politiet ble varslet, men kunne ikke gjøre noe. Vi har innført ny
rutine for utbetaling: to personer må godkjenne. Revisorer godkjenner
kontrolltiltaket.
Regnskap for fondet ble også lagt fram. Overført til kapital kr. 12.000,- i
henhold til vedtektene. Fondet ligger i Bien Sparebank, vi fikk 1 % rente
i 2021, den økes til 1.2 % i 2022. (Jippi!). Vi håper på en snill økning i
prisindeksen.
Vellets revisorer er Morten Edvartsen og Petter Munkerud, og
revisorberetning med godkjenning av regnskapet var levert styret.
Budsjett for 2022 ble presentert. Inntekt og utgift til juletrefest var
budsjettert, men den ble avlyst pga Corona, så de postene strykes. Busstur
er budsjettert. Regnskap og budsjett ligger på våre hjemmesider.
6. Nina Christiansen la fram planer for 2022.
Roar Tryggan arrangerer busstur, en lørdag i juni (se eventuelt).
Ekstraordinært styremøte dato ikke satt.

Julegrantenning v/Lions søndag 1. søndag i advent.
Ønsker samarbeid med nabosamlag på Kjelsås v/Anja
7. Innkomne forslag: ingen.
8. Valgkomiteen leverte sin innstiling til nytt styre.
Nina Christiansen styreleder, 1 år igjen.
Kjell Wilhelmsen nestleder, på valg.
Marit Grøttheim kasserer, på valg.
Sidsel T. Bæver sekretær, på valg.
Dag Syversen styremedlem, på valg.
Jarl Sverre Schei varamedlem, 1 år igjen.
Tore Tajet varamedlem, 1 år igjen.
Kjell Wilhelmsen og Sidsel T. Bæver tar ikke gjenvalg.
Marit Grøttheim tar 2 nye år,
Dag Syversen tar 1 år til.
Nye styremedlemmer: Gro Merethe Lund og Joe Erlend Langeland.
Halvor Floden i valgkomiteen, et år igjen.
Roar Tryggan i valgkomiteen, på valg.
Roar Tryggan tar ikke gjenvalg,
Sidsel T. Bæver velges inn.
Morten Edvartsen og Petter Munkerud revisorer.
Morten Edvartsen fortsetter, Petter Munkerud avslutter.
Ny revisor blir Trond Ormestad.
Innstillingene vedtatt ved akklamasjon.
9. Eventuelt.
Gro Merethe Lund meldte i 2020 inn sak om Hagen Maskins riggplass på
hjørnet av Arilds vei og Myrerskogveien, en del av Myrerjordet.
Riggplassen er midlertidig, og en skøyteløkke med gratis vann og strøm
ble lovet etter at arbeidet er ferdig medio 2023. Dette løftet så ikke ut til å
bli holdt. Torbjørn Togstad redegjorde for videre utvikling i saken. Det ble
holdt et møte 1. mars med alle involverte parter. Skøyteløkke er nå
planlagt, med vannuttak, planering av flate med kant rundt, og bod til
vannuttak, rør og slanger. Abonnent til vann kan ØGV stå for inntil
videre. Spørsmål om lys tas opp senere. Hundelufting ikke aktuelt.
En komite nedsettes for fremdrift.

Roar Tryggan planlegger busstur en lørdag i juni til et slott i Eggedal.
Omvisning kr. 200,-, 10 personer. Lunsj på Gulsvik kafe ved Krøderen.
Buss over Norefjell i naturskjønne omgivelser.
Kjell Wilhelmsen informerte at tursti kalt Punkteringsveien nå har fått ny
grus. Bymiljøetaten unndro seg ansvar ved å fjerne skilt. Velmedlem Anja
Lone Holm og Kjell tok grep og kontaktet bydelen. Dette ga resultater!
Alpinbakkene er et hett tema: gigantutbygging planlagt. Vil skape store
problemer med infrastruktur: adkomstveier og parkering. Tore Tajet følger
opp saken, men Vellet har foreløpig ikke tatt en samlet innstilling.
Øvre Gefsen Vel har opprettet en facebook-konto som ikke har fungert.
Joe Erlend Langeland blir nå administrator.
Et lite hefte med historikk legges nå på hjemmesidene av Dag Syvertsen.

Styret, 29. mars 2022.

_____________________
Gro Merethe Lund
Referent Sidsel T. Bæver (sekretær)

_______________________
Joe Erlend Langeland

