NORDRE GREVERUD VEL
MØTEPROTOKOLL
ÅRSMØTE 14. MARS 2006
Antall fremmøtte:

Til sammen 19 husstander med stemmerett var
representert på årsmøtet.

Sted: Helgestua i klubbhuset til Oppegård Idrettslag

DAGSORDEN
SAK 1: Valg av møteleder
Kjartan Bremnes ble foreslått som møteleder.
Vedtak:
Kjartan Bremnes ble enstemmig valgt som møteleder..

SAK 2: Valg av referent og to personer til å signere protokollen
Randi Nordlie ble foreslått som referent.
Jan Thomas Birkeland og Bjørn Pettersen ble foreslått til å signere protokollen.
Vedtak:
Randi Nordlie ble enstemmig valgt som referent. Jan Thomas Birkeland og Bjørn Pettersen
enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
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SAK 4: Styrets årsberetning for 2005
Leder for styret i NGV, Tone Holte, redegjorde for styrets og vellets arbeid i 2005, herunder:
• Revidering av kommuneplanen.
Under dette punktet ble det referert til en bekymringsmelding fra styret til kommunen
vedr. rykter om snauhogst av ”eventyrskogen”. Etter kontakt med kommunen har
styret følt seg trygge på at snauhogst ikke vil forekomme. En av medlemmene hadde
imidlertid i kontakt med kommunen blitt fortalt at ”eventyrskogen” var taksert og solgt
for hogst. Det var blitt sagt at kommunen ikke hadde råd til å vedlikeholde skogen på
andre måter enn å hogge den ned. Det er nå en del trær i skogen som er i fare for å falle
ned, noe som er bekymringsfullt da det er mange barn som går gjennom skogen på vei
til skolen, og at skolebarna bruker den som lekeområde.
Det antas at skogen vil endre karakter fullstendig ved en snauhogst. Det som vil vokse
opp i etterkant er tett løvskog. Dette vil ødelegge mulighetene for å leke der. Styret vil
kontakte kommunen på nytt for å få endelig klarhet i saken.
• Trafikksikkerhet
Leif Wedøe orienterte om styrets engasjement mht trafikksikkerhet. Det er gledelig at
det er åpnet for bygging av vei fra Tverrveien til Østli skole. Styret vil fortsatt følge
saken. Det ble opplyst av en av de frammøtte at kommunen har undersøkt om det vil
være hensiktsmessig å stenge Frydenbergveien med bom like ved krysset
Frydenbergveien/ Eventyrveien, men det antas at det er lagt på is med forslaget om å
bygge vei til Østli skole fra Tverrveien. Det kom fram at vellets medlemmer har ulik
holdning til trafikksikringstiltak som veihumper og bommer.
Det ble pekt på at enkelte parkerer på veibanen slik at det vil være umulig for
utrykningskjøretøy å komme forbi. Styret ble oppfordret til å kontakte kommunen å
legge fram dette problemet.
Det ble pekt på at et viktig trafiksikringstiltak for skolebarna er å opprettholde god
standard på gangveien fra Eventyrveien til Østli skole. Dette vil innebære både brøyting
og strøing. Dette har vært bedre i vinter enn tidligere, men kan fremdeles bli bedre.
Vedtak:
Årsmøtet tok styrets årsberetning til etterretning.

SAK 5: Vellets regnskap for 2005, herunder revisors erklæring.
Ottar Åkre orienterte om regnskapet.
Det ble stilt spørsmål vedr avhending av Sameiet Østlikollen, om vedtaket om avhending fra
årsmøtet i 2005 inkluderte å gi både vår andel av bygningen og av driftskapitalen som gave til
Myrvoll idrettslag. Kjartan Bremnes orienterte om vedtaket som gikk på avhending av Sameiet
Østlikollen. Begrepet ”Sameiet Østlikollen” må forstås å inkludere både bygningsmasse og
driftskapital. Myrvoll Idrettslag har de senere årene stått for alt vedlikehold og drifting av
Sameiet Østlikollen. I overdragelsesavtalen forplikter Myrvoll Idrettslag seg til å utvikle
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Østlikollen slik at det etter hvert kan gå i balanse. Om Østlikollen selges i løpet av 5 år, vil
overskuddet deles etter eierandelene i det tidligere sameiet.
Årsmøtet ble informert at regnskapet for 2005 var revidert, men at revisors erklæring ikke var
mottatt innen dato for årsmøtet.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte regnskap for 2005.

SAK 6: Vellets budsjett for 2006, herunder fastsettelse av kontingent.
Ottar Åkre orienterte om budsjettet.
Kontigenten beholdes som i 2005, kr 150,- pr husstand og kr 75,- for pensjonister pr husstand.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte budsjett for 2006.

SAK 7: Forslag til endring av vellets vedtekter.
Kjartan Bremnes orienterte. Endringene må ses på som ajourføring etter avhendingen av
Sameiet Østlikollen, samt språklig tilpasning. Det er bl.a. gjort endringer i bestemmelsen om
antall styremedlemmer, og det er nå slik at antallet kan være fra 5 til 8.
Vedtak:
Årsmøtet godkjente enstemmig det fremlagte forslag til endring av NGV’s vedtekter

SAK 8: Valg
Valg av styre:
Ikke på valg: Ottar Åkre.
Kjartan Bremnes, Leif Wedøe og Randi Nordlie går ut av styret etter endte perioder.
Tone Holte sa seg villig til gjenvalg.
Dag Konrad Ellingsgaard, Solveig Fure, Trude Henricsen og Espen Håseth stilte til valg.
Valg av revisor:
Hege J. Bremnes er villig til å stille til valg som revisor.
Valg av valgkomite:
Kjartan Bremnes, Leif Wedøe og Randi Nordlie foreslås som valgkomite.
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Vedtak:
Som nye styremedlemmer ble enstemmig Tone Holte, Dag Konrad Ellingsgaard, Solveig Fure,
Trude Henricsen og Espen Håseth enstemmig valgt.
Som ny revisor ble Hege J. Bremnes enstemmig valgt.
Som ny valgkomite ble Kjartan Bremnes, Leif Wedøe og Randi Nordlie enstemmig valgt.

Oppegård /3 2006

Oppegård ../3 2006

____________________________
Jan Thomas Birkeland

____________________________
Bjørn Pettersen

SIDE 4 AV 4

