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Forslag til dagsorden for årsmøtet: 
1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4. Styrets årsberetning 
5. Regnskap for 2010 for Nordre Greverud Vel, herunder revisors erklæring 
6. Forslag til driftsbudsjett for 2011, herunder fastsetting av kontingent og forslag til bruk av 

inntil kr. 10 000,- av kapitalkontoen til innkjøp av partytelt. 
7. Valg av:  a) Nye medlemmer til styret 

b) Vellets revisor 
c) Valgkomitè 
 

Styret ønsker alle vel møtt på Idrettshuset 7. mars kl.20.00, og ønsker også å takke alle som har 
engasjert seg i vellets saker, deltatt på arrangementer og som har støttet oss med kontingent i løpet av 
året som har gått. Vi håper mange av dere også finner tid til å komme på årsmøtet, slik at det nye 
styret får god støtte når de nå skal jobbe videre med saker i nærmiljøet vårt. 

 
Greverud 17.02.2011 
 
Egil Knutsen     Eivind Bergsjø    Wenche Midtbø Huber 
 
Unni Letnes Nergård  Anne Britt Winters    Ingvil Lid Schow 
 
 

Årsberetning for 2010 for Nordre Greverud Vel 
 
Styret: 
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har i perioden bestått av : 
Egil Knutsen    Leder 
Anne-Brit Grytten Winters  Nestleder  
Unni Letnes Nergård   Kasserer 
Eivind Aas Bergsjø   Sekretær 
Ingvil Lid Schow   Informasjons og webansvarlig   
Wenche Midtbø Huber   Medlem 
 
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter og flere arbeidsmøter i forbindelse med arrangementer. 
NGV var medlem av Norges Velforbund som gikk konkurs sommeren 2010, dette fikk ingen 
økonomiske konsekvenser for NGV . Et nytt forbund,  Nye Norges Velforbund har overtatt, og NGV 
har meldt seg inn, gunstig forsikringer er en av årsakene.  
 
NGV har i dag 109 betalende medlemmer. 



AKTIVITETER: 
Kommuneplanen 2011- 2022 
NGV var representert ved fremleggelsen av høringsforslaget tilkommuneplan. 
Under høringen ble det fra NGV`s side gitt bemerkninger til kommunens forslag om å utelate bygging 
av lovet ny skolevei fra Tverrveien til Østli skole. 
Kommuneplanen inneholder ellers ingen saker som får direkte betydning for vårt område. 
 
Henvendelser fra medlemmer: 
Biltrafikk og høye hastigheter er et gjennomgående tema. NGV er i dialog med Oppegård kommune 
for å få bedre skilting av området. Kommunen opplyser om at det ikke er ønskelig å skilte inne i en 
sone som er markert med 30 km soneskilt ved Skiveien /Frydenbergvn  og ved Myrvoll stasjon.  
NGV har også fått spørsmål vedrørende manglende leskur / sittebenker på Greverud stasjon i retning 
Oslo. Jernbaneverket opplyser om at oppsetting av leskur er stanset på grunn av innsigelser fra  
naboer. Nytt leskur er tegnet, og er ute til høring. 
NGV har også fått spørsmål rettet til sikkerheten ved golfbanen. Spesielt ved bruk av gangveien  fra 
Greverudveien til Kongeveien kan det oppstå farlige situasjoner. NGV er i dialog med golfklubben og 
kommunen, og vil være pådriver for at golfklubben overholder sine forpliktelser om sikring av 
gangveiene. 
 
Sommerfest 
NGV arrangerte for andre gang sommerfest på Kallands plass. Til tross for dårlig vær ble festen en 
ubetinget suksess. Barnehagen hadde plukket blomster til pynt, og unge talenter viste frem sine evner 
som sangere. Grillene ble tent og alle koste seg.  
NGV hadde innkjøpt to partytelt til festen, men kvaliteten var ikke som ønsket og teltene ble returnert. 
 
Høstfest 
NGV ønsket  å arrangere en høstfest for medlemmene, men svært dårlig respons gjorde at festen ble 
avlyst. 
 
Julegrantenning. 
Også i år arrangerte NGV  den tradisjonelle julegrantenningen  på Østli skole første søndag i advent. 
NGV ser dette som en svært hyggelig tradisjon  som også gjør oss kjent med velet`s innbyggere og gi 
oss en mulighet for å få nye medlemmer. 
 
Turstier i området. 
Etter at veien fra Kallands plass til Kongeveien ble ferdigstilt, har NGV utsatt anleggelsen av øvrige 
stier / turveier.  
Stien fra Østre Greverud gård til husmannsplassen Nylenna er til dels ryddet, og i samarbeid med 
kommunen blir denne ferdigstilt våren 2011. 
Ved stien fra Østli skole til golfbanen er det på dugnad  startet med trefelling/ rydding. Arbeidet 
fortsetter våren 2011. 
 
Informasjon om  NGV.  
NGV`s hjemmeside - nordregreveruvel.no oppdateres jevnlig, og her finner våre medlemmer 
informasjon om styret, kontaktpersoner og  de saker NGV arbeider med.  
Her finner man også NGV`s planlagte aktiviteter. 
 
Egil Knutsen   Anne-.Brit G. Winters    Unni Letnes Negård 
 
Eivind Aas Bergsjø  Ingvil Lid Schow   Wenche  Midtbø Huber 
 


