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REFERAT fra ÅRSMØTET den 25. april 2018. 
 

1.   Konstituering 
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 25. april 2018 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.  
Styrets formann Heidi Aasheim ønsket de drøyt 30 fremmøtte velkommen til Vellets 126. 
årsmøte. 
Presentasjon av styret. 
Det var ingen kommentarer til innkallelse eller agenda. Møtet ble erklært lovlig satt. 
Njål Hallre ble valgt til møteleder, Sverre Samuelsen til referent. 
Kari Sofie Thune og Reidar Dieserud ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
2.   Årsberetning 
Formannen startet med å takke styremedlemmene i Nordstrand Velhus AS for deres 
ekstraordinære innsats på Sæter for utvikling og forvaltning av Vellets eiendommer.  
Det har vært et hektisk 125-års-år: Mange utfordrende oppgaver. Mange gode 
medhjelpere. Samarbeide med Sæter senterforening, FAU, politikere, nabovel, 
historielaget og ”Ljanselv-folket”.  
Saker: Fortetting og utbygging, møter ifm. store byggeprosjekter rundt Sæterkrysset. 
Småhusplanen bør fornyes for å sikre ”småhus”. 
Litt roligere på trafikkfronten. Sykkelfelt i Ekebergveien er avsluttet. Forventer nye 
trafikale utfordringer når det skal bygges på 3 av 4 hjørner rundt Sæterkrysset. Vellet er 
noe kritisk til Trafikkplaner – stiller spørsmål ved hvorfor tiltak som ble instruert av 
Bystyret i 2011 ikke er gjennomført og til manglende konsekvensutredning og 
konklusjoner på forsøksordning med bom i Solveien.  
Aktivitetsparken planlegger åpning i juni og styret har bedt om noe dokumentasjon som 
grunnlag for utbetaling av de av Årsmøtet i 2015 bevilgede midler på kr 250.000.  
God oppslutning om arrangementer – trenger hjelp for å lage flere. 
”Grønne lunger”  på Nordstrand – oversikt laget (se nordstrandvel.no). 
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. 
 
3.   Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, orienterte om Nordstrand 
Velhus AS; dets virksomhet, styre og eiendommene; Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B 
og Ekebergveien 228C på Sæter. Eiendommene (inkl. P-plasser) er samlet bokført til 
MNOK 25 mens virkelig verdi er betydelig høyere. Utfordringer ifm. entrepenør-konkurs. 
Litt arbeid gjenstår før endelig ferdigstillelse.  
Driften er i ferd med å stabilisere seg, målet i år er 0-resultat.  
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering. 
 

Vellets regnskap ble kommentert av styrets regnskapsfører Håvard Martinsen:  
Et lite underskudd – særlig pga.125-års-arr. + julegrantenning. Jobber for bedre fordeling 
av julegrantenningsutgiftene. 
Revisjonsberetningen ble lest opp av ordstyrer,  
og Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon.  
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4.   Kontingent 2019 
Styret	  foreslo	  uforandret	  kontingent	  for	  2019,	  dvs.	  kr.	  250	  for	  hovedmedlem,	  	  
kr.	  50	  for	  husstandsmedlem	  og	  kr.	  100	  for	  medlemmer	  i	  større	  sameier.	  
Forslaget	  ble	  vedtatt	  ved	  akklamasjon.	  
 
5.   Valg 
Monika Myhre presenterte på vegne av valgkomiteen innstillingen  
til styresammensetning for Nordstrand Vels 127. driftsår. 
Årsmøtet vedtok komiteens forslag ved akklamasjon. 
 
Styret for 2018/2019:  
Formann:          Heidi Aasheim                                (ikke på valg) 
Viseformann:   Espen Amundsen  (valgt for 2 år, styremedlem i 2017) 
Styremedlem:   Lise Bache-Mathisen (ikke på valg) 
                         John Christian Forester (ikke på valg) 
                         Morten Haave (ikke på valg) 
                         Håvard Martinsen (gjenvalgt for 2 år) 
                         Andrine Aas Gøbel (gjenvalgt for 2 år) 
                         Christian Roscher-Nielsen (valgt for 2 år, viseformann i 2017) 
Varamedlem:   Sigve Bolstad (gjenvalgt for 1 år) 
                         Lene Staib Knudsen (gjenvalgt for 1 år) 
                         Inge Raaholt  (ny, valgt for 1 år) 
Revisorer:         Hans-Henrik Kjosmoen (gjenvalgt for 1 år) 
                         Jørn Herbrand Dølving (gjenvalgt for 1 år) 
  
Valgkomité for neste år ble valgt ved akklamasjon: 
                         Monika Myhre formann (gjenvalgt for 1 år) 
                         Thorleif Waaler (gjenvalgt for 1 år) 
                         Harriet Brevig  (ny, valgt for 1 år) 
 
6.    Miljøprisen 
Heidi Aasheim leste opp vedtekter for Miljøprisen.  
Christian Forester fortalte at prisen for 2017 går til en 90-åring som har bidratt til at store 
og små har fått ta del i musikkens verden – Nordstrandskolenes Musikkorps. 
Korpsleder Sigrun Boch, Anne Muus-Falck Tronstad og Kjersti Holm mottok miljøprisen 
– et bilde malt av Kjellaug Løken, et messingskilt og hver sin blomsterbukett. 
Les hele begrunnelsen og se bildet på www.nordstrandvel.no -> Miljøpris -> 2017. 
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7.   Eventuelt 
Informasjon om ønsker for Sæter Park – et initiativ av Asle Rein Henriksen som Vellet vil 
støtte opp om. 
 
”Beboeraksjon Oslo”:  På tvers av byen – velforeninger støtter generelt med 
aksjonsgruppe. Nordstrand Vel støtter – meget viktig innpass hos politikerne. 
 
Øvrige innspill: Småvei-parkering ikke ønskelig. Seniorsenteret må få gode 
parkeringsmuligheter. 
 
Takk  
Heidi Aasheim takket møteleder Njål Hallre for vel utført jobb med en blomsterbukett.  
Avtroppende styremedlem Bent Fuglesang og Asle Rein Henriksen i valgkomiteen 
får senere en stor takk for innsatsen.  
 
Takk til de fremmøtte.  Møtet avsluttet kl. 20:10. 
 
 
 
 
 
 
Kari Sofie Thune                             Reidar Dieserud                      Sverre Samuelsen 
 

  *   *   * 
 

 
 
Kort om Søndre Aker Historielag ved Anne Marie Hval Grøgaard:  
Opprettet i 1980. Utgitt 18 årbøker. Billedbase på Oslobilder – tar gjerne imot ”nye”. 
 
”På sporet av den nye tid – Ekebergbanens historie”  
Ivar Sekne fortalte levende fra hele banens historie. 100 år i 2017. 
Vellet har spilt en aktiv, positiv rolle ifm. banens drift ved flere anledninger –  
f.eks. billettpriser og nedleggelsestrusler.  
Du kan lese hele historien i SAHs siste årbok. 
 
En stor takk og blomsterbukett til foredragsholderne.  
 


