
   

REFERAT fra ÅRSMØTET den 22. mars 2010.

1. Konstituering
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 22. mars 2010 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
Styrets formann Jarle Abelson ønsket de over 50 fremmøtte medlemmer og noen gjester 
velkommen til Vellets 118. årsmøte. De trofaste og engasjerte medlemmene ble bedt om 
å verve en nabo og fortelle om hverdagshelter. 
Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.
Reidar Dieserud ble valgt til møteleder. 
Sverre Samuelsen ble valgt til referent og 
Lars Chr. Dahl og Svein Erik Olsen til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning
Formann Jarle Abelson gjennomgikk raskt hovedpunktene i styrets beretning. Noen 
hadde sett Vellets hjemmesider, alle fikk høre Morten Haave utdype vårt engasjement i 
planer og infrastruktur i nærområdet og om mulighetene for å være «tidlig ute» i 
planleggingen av f.eks. parkeringsplasser ved Munkerud og Nordseter skole.   
18.11.2010 blir det ny rakefiskaften!  
Kommunen har avsatt kr. 1,5 mill til Sæterstranden. 

Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. 

3. Regnskap og revisjonsberetning
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’et; dets 
virksomhet og styre.  AS’et er sterkt engasjert på Sæter; men det blir ikke noen utbygging 
med det første. 
En rask gjennomgang av regnskapet for Nordstrand Velhus AS og status om driften 
av de to eiendommene Ekebergveien 228 C og Nordstrandhuset viser som vanlig sunn 
økonomi.  
Overskudd fra AS’et brukes til å drifte Nordstrandhuset – nå er 150 ny stoler innkjøpt.
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble deretter tatt til orientering.
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Jørn Dølving presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter 
og utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 6.492 efter en avsetning til 
nærmiljøfondet på kr. 40.000. Det er mange gode nærmiljøtiltak – f.eks. fyller 
Nordstrand skole 100 år i 2013 – men intet prosjekt er bestemt. 
Balansen ble gjennomgått. Vi har en god økonomi og sunn utvikling.

Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble enstemmig godkjent.

4. Kontingent 2011
Styret foreslo uforandret kontingent – kr. 125 for hovedmedlemmer og 
kr. 50 for husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg
Valgkomitéens formann Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til 
styresammensetning for Nordstrand Vels 119. driftsår. 
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.

Styret for 2010/2011:  
Formann: Jarle Abelson (ikke på valg)
Viseformann: Christian Roscher-Nielsen (gjenvalgt for 2 år)
Styremedlem: Bjørn Engen (ikke på valg)

Njål Hallre (gjenvalgt for 2 år)
Morten Haave (ikke på valg)
Lise Bache-Mathisen (ikke på valg)
Henriette R Nedregård (ny, valgt for 2 år)
Heidi Aasheim (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlem: Andrine Aas Gøbel (gjenvalgt for 1 år)
Sverre Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
Stein Solvik (gjenvalgt for 1 år)

Revisorer: Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år)
Thor H Fiske (gjenvalgt for 1 år)

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:
Formann: Thorleif Waaler (gjenvalgt for 1 år)
Medlem: Vidar Myrer (gjenvalgt for 1 år)

Nina Samuelsen (gjenvalgt for 1 år)
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6. Miljøprisen
for 2009 (den 12. siden 1998) ble tildelt Natteravnene på Nordstrand. 
I årevis har utallige voksne gått tur i området rundt Sæter hver fredag og lørdag natt. 
Til beste for alle – unge som gamle.  
Noen stikkord:
• Norges største voksenopplæringsprosjekt,
• med viktig kunnskap om ungdomsmiljøet,
• for barn og unge,
• nyter stor respekt,
• formidler verdier og holdninger,
• nytteverdi for hele samfunnet –

et samfunn i utvikling – der det er lett å glemme våre tradisjoner, at vi er avhengige 
av hverandre, å ta vare på hverandre.

 
Frede Aas Rognlien mottok på deres vegne en akvarell med ”Sæter-natt”-motiv, 
malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og en blomsterbukett.

7. Eventuelt
Intet.

 
Takk: 
Jarle Abelson takket kveldens møteleder for meget god møteledelse. 
Derefter avtroppende Jørn Dølving for hans innsats i styret – med data og økonomi som 
hovedfelt. 
Jarle avsluttet med å takke for fremmøtet og engasjementet og introduserte kveldens 
hovedgjest: Christian Ringnes

Lars Chr. Dahl                     Svein Erik Olsen                 Sverre Samuelsen (ref)

                      *   *   *
Etter årsmøtet fortalte Christian Ringnes om
«Drømmen om en feminint inspirert skulptur- og fornminnepark». 
Vi fikk et innblikk i lokalisering, parken, den demokratiske prosess, gondolbanen og 
skulpturer – med kvalitet og kunstnerisk spenn.
Informativt, spennende og inspirerende!
Avslutningsvis fikk flere av de fremmøtte svar på sine spørsmål.
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