REFERAT fra ÅRSMØTET den 28. mars 2012.
1. Konstituering
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 28. mars 2012 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.
Styrets formann Jarle Abelson ønsket de henimot 40 fremmøtte velkommen til Vellets
120. årsmøte med ordene: Et godt Vel, et godt styre, god jobbing, gode medhjelpere.
Kort om alt Vellet holder på med. Vellet tar gjerne imot kommentarer og ønsker fra
medlemmene.
Det var ingen innvendinger mot innkallelsen og møtet ble erklært lovlig satt.
Jørn Dølving ble valgt til møteleder.
Sverre Samuelsen ble valgt til referent.
Rolf Stikbakke og Kristen Meltvedt ble valgt til å undertegne protokollen.

2. Årsberetning
Formannen takket Sverre Samuelsen for en vel utført redaktørjobb, og gjennomgikk raskt
hovedpunktene i styrets beretning.
Fra salen:
- Sæterkrysset; det skjer utrolig lite – Vellet må være pådriver. Pilbekken ønskes åpnet.
Økonomien er som vanlig bra.
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, fortalte om AS’ets virksomhet
og styre. Sæter-planene er nå store oppgaven. Pluss Nordstrandhusets vedlikehold.
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. Mye brukes på godt vedlikehold.
Overskudd fra AS’et brukes til å drifte Nordstrandhuset.
Nordstrand kvinne- og familieforening ønsker selge Eplekneika barnehage til lokal eier.
AS´et er i forhandlinger om overtagelse og utleie. Barnehaven skal fortsette i huset.
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering.
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Anne Grete Solstad fortalte kort om Sæterplanen. Komplisert med 5 delområder og
mange eiere som må samarbeide. Byggestart tidligst høst 2013. Se Årsberetningen.
Bensinstasjonsområdet; P-plass inntil byggestart.
Spørsmål fra salen: Vil det bli nok P-plasser? Svar: I følge normer - flest underjordiske.
Jarle Abelson presenterte hovedtallene i Vellets alltid greie regnskap –
for 2011 med et resultat på kr. 51.126. Vi har en god økonomi og sunn utvikling.
Revisjonsrapporten for velregnskapet ble lest og regnskapet ble godkjent ved
akklamasjon.

4. Kontingent 2013
Styret foreslo uforandret kontingent for 2013.
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg
Valgkomitéens formann Thorleif Waaler presenterte valgkomitéens forslag til
styresammensetning for Nordstrand Vels 121. driftsår.
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon.
Styret for 2012/2013:
Formann:
Jarle Abelson
Viseformann: Christian Roscher-Nielsen
Styremedlem: Bjørn Engen
Njål Hallre
Morten Haave
Lise Bache-Mathiesen
Asle Rein Henriksen
Andrine Aas Gøbel
Varamedlem: Sølvi Andresen
Randi Helene Hagen Jasienski
Carl Fredrik Sønsteby
Revisorer:

Hans-Henrik Kjosmoen
Thor H Fiske

Valgkomité for neste år ble valgt med akklamasjon:
Formann:
Thorleif Waaler
Medlem:
Vidar Myrer
Nina Samuelsen
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(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)
(ikke på valg)
(gjenvalgt for 2 år)
(ikke på valg)
(ikke på valg)
(valgt for 2 år , var vara)
(gjenvalgt for 2 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(ny, valgt for 1 år)
(ny, valgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
(gjenvalgt for 1 år)
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6. Miljøprisen
for 2011 (den 14. siden 1998) ble tildelt Manglerud politistasjon.
Prisvinneren har gjennom mange år hatt et nært og tett samarbeide med Nordstrand og
Vellet. I perioden 1889 til 1968 lå politistasjonen nær Nordstrand bad (ved ”Arresten”).
Prisen gis for det arbeidet politiet gjør og har gjort. Samtaler med barn og ungdom, skoleog klubbesøk, lokalt nærvær som gir trygghet.
Gro Smedsrud mottok en akvarell med et spennende motiv med mange vakre blomster;
malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og en blomsterbukett.

7. Eventuelt
Asle Rein Henriksen ga en kort oppdatering om ”kabelspaghettien”; om deputasjonen
som gjør at kommunen vil ha en åpen høring og vil utarbeide planer for nedgraving.
(Se mer i Årsberetningen.)
Asle R H nevnte også et nytt veltilbud – en kulturkomité for aldersgruppen 20-50 år.

Takk:
Jarle Abelson takket de uttredende styremedlemmene Henriette Richardsen Nedregård
og Gro Lene Strand med bøker og blomster.
Kveldens dyktige møteleder fikk en vakker blomsteroppsats.
Takk for fremmøtet – årsmøtet ble avsluttet kl. 20:15.

Rolf Stikbakke

Kristen Meltvedt

Sverre Samuelsen

* * *
Etter årsmøtet introduserte Jarle Abelson kveldens hovedgjest: Gro Smedsrud ved
Manglerud politisasjon. Hun snakket om ”Trygghet og trivsel i Nordstrand bydel”.
Først takket hun for støtten og miljøprisen.
Stasjonen har ansvar for 130.000 personer. Ressursene styres av omgivelsene (f.eks.
fredspris, 22. Juli). Byens sentrum tar all kapasitet i helgene.
Det primære er å ha det trygt og godt . Det har blitt roligere de siste årene.
Bekymringssamtalene har økt – kriminaliteten ned. Barnevernet er aktivt med.
Råd: Lås og lukk – gjem ting – gjør det litt vanskeligere å finne/ta ting.
Kontrollèr ”kontrollørene”.
Takk for tankevekkende ord og informasjon!
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