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REFERAT fra ÅRSMØTET den 25. april 2019. 
 

1.! Konstituering 
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 25. april 2019 kl. 19.00 i Nordstrandhuset.  
Styrets formann Heidi Aasheim ønsket de rundt 40 fremmøtte velkommen  
til Vellets 127. årsmøte. 
  
Det var ingen kommentarer til innkallelse eller agenda. Møtet ble erklært lovlig satt. 
Jarle Abelson ble valgt til møteleder, Sverre Samuelsen til referent. 
Karin Madsen og Per Helgesen ble valgt til å undertegne protokollen. 
De sistnevnte har pyntet de vakre bordene. 
 
2.! Årsberetning 
Formannen startet med å takke styremedlemmene i Nordstrand Velhus AS og Vellet for 
deres flotte innsats for Vellets eiendommer og medlemmer, arrangementer og dugnader. 
Kort gjennomgang: 
Medlemsmassen har gått litt ned – men med mange nye innflyttere oppfordres alle til å 
verve nye! God økonomi. Facebook benyttes til innspill. Trafikk: Ikke de største 
gjennomslag siste år. Godt samarbeide med Bydelen og nabovel. Godt grep om 
arrangementer. Astrid Dieserud er krumtapp i juleverkstedet mm. 
Nytt initiativ for oppgradering og utvidelse på Nordstrand bad. Andersendammen har  
god nabo-oppfølgning. Benker – forslag til plassering? Grøntarealer passes på.  
Kommentar: 
Poppelstien: Bevaring av sveitservilla er sikret takket være velinitiativ. 
 
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 24 mens virkelig verdi er betydelig høyere. 
Uventet underskudd pga. ikkeutleid lokale. 
Driften er i ferd med å stabilisere seg, målet i 2019 er +resultat.  
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering. 
 

Vellets regnskap ble kommentert av styrets regnskapsfører Håvard Martinsen:  
Et enkelt regnskap med overskudd – har hatt fokus på utgiftssiden i 2018.  
Bidrag på kr 250.000 til Aktivitetsparken. 
 
Revisjonsberetningen ble lest opp av ordstyrer,  
og Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon.�  
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4.! Kontingent 2020 
Styret&foreslo&uforandret&kontingent&for&2020,&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 128. driftsår. 
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon. 
 
Styret for 2019/2020:  
Formann:         Bjørn Engen                                     (ny, valgt for 2 år, i styret 2008-2015) 
Viseformann:   Espen Amundsen  (ikke på valg) 
Styremedlem:   Lise Bache-Mathisen (gjenvalgt for 2 år) 
                         John Christian Forester (gjenvalgt for 2 år) 
                         Andrine Aas Gøbel (ikke på valg) 
                         Morten Haave (gjenvalgt for 2 år) 
                         Håvard Martinsen (ikke på valg) 
                         Christian Roscher-Nielsen (ikke på valg) 
Varamedlem:   Sigve Bolstad (gjenvalgt for 1 år) 
                         Inge Scheen Raaholt (gjenvalgt for 1 år) 
                         Siri-Anne Martinsen (ny, valgt for 1 år) 
Suppleant:        Heidi Aasheim (ex. formann, med møterett) 
Revisorer:        Jørn Herbrand Dølving (gjenvalgt for 1 år) 
                         Jon Lars Foss (ny, valgt for 1 år) 
                           
Valgkomité for neste år ble valgt ved akklamasjon: 
                         Monika Myhre  (gjenvalgt for 1 år) 
                         Harriet Brevig  (gjenvalgt for 1 år) 
                         Fredrik Langseth (ny, valgt for 1 år) 
 
6.!  Miljøprisen 
Christian Forester fortalte at Vellet har funnet en verdig kandidat til å motta vellets 
miljøpris for 2018. En kandidat som i over 55 år har sørget for at unge som gamle har fått 
fremragende muligheter til å utøve sin idrett i denne trygge, inspirerende og enestående 
foreningen: Nordstrand Turnforening. 
Elise Victoria Arnesen, Stine Elisabeth Thiis-Evensen og Heidi Nyhus Fleischer 
mottok på vegne av turnforeningen miljøprisen – et bilde malt av Kjellaug Løken,  
et messingskilt og en blomsterbukett. 
Les hele begrunnelsen og se bildet på www.nordstrandvel.no -> Miljøpris -> 2018. 
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7.! Eventuelt 
Intet 
 
Takk  
Heidi Aasheim takket møteleder Jarle Abelson for vel utført jobb med en blomsterbukett.  
Takk til Thorleif Waaler for mange år i valgkomiteen. Takk til Lene Staib Knudsen og 
Hans-Henrik Kjosmoen for flere år til beste for Vellet. 
 
Takk til de fremmøtte.  Møtet avsluttet kl. 19:50. 
 
Påtroppende formann Bjørn Engen takket avtroppende Heidi Aasheim med mange fine 
og velfortjente ord og blomster. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Karin Madsen                                 Per Helgesen                          Sverre Samuelsen 
 

  *   *   * 
 
 
 
 
 
 
Audun Hellmo hos A-lab arkitekter fortalte om planene for utbyggingen av Poppelsti-
området. Foreløbige skisser gir flere 4-etasjers hus med kanskje 120 leiligheter,  
nytt seniorsenter, stor barnehave og noe forretningsdrift. Torv og gangveier.  
P-plasser under hus (men for få?). 
Mange aktuelle spørsmål ble besvart. 
 
En stor takk og blomsterbukett til foredragsholderen avsluttet forsommerkvelden. 


