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REFERAT fra ÅRSMØTET den 25. august 2021. 
 

1.   Konstituering 
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 25. august 2021 kl. 19:00 i Nordstrandhuset.  
Møtet ble utsatt fra 27. april pga. coronasituasjonen. Styrets formann Bjørn Engen ønsket 
de snaut 20 fremmøtte velkommen til Vellets 129. årsmøte.  
Det var ingen kommentarer til innkallelse eller agenda. Møtet ble erklært lovlig satt - 
tross lavt fremmøte som nok Coronaen får ta skylden for. 
Jarle Abelson ble valgt til møteleder, Sverre Samuelsen til referent.  
Terje Larsen og Sverre Kildahl ble valgt til å undertegne protokollen. 
  
 
2.   Årsberetning 
Møteleder gikk raskt igjennom årsberetningen. Ingen kommentarer. Godkjent ved 
applaus. 
 
 
3.   Regnskap og revisjonsberetning 
Styreformann i Nordstrand Velhus AS, Olav Dalen Zahl, orienterte om Nordstrand 
Velhus AS; dets virksomhet, styret og eiendommene Nordstrandhuset, Åsdalsveien 13B 
og Ekebergveien 228C på Sæter.  
2020 et krevende år - 29 styremøter. Han gav en kort gjennomgang av hva som har hendt 
(fyldig omtalt i Årsberetningen). AS-et: Negativ egenkapital i 2019, positiv i 2020. 
Nordstrandhuset oppgradert.  
Regnskapet for Nordstrand Velhus AS ble tatt til orientering. 
 
Regnskapet for Vellet: Håvard Martinsen gikk raskt gjennom.  
Coronastøtte på kr. 200.000 kommer i neste års regnskap.  

Revisjonsberetningen ble lest opp av møteleder. 
Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon. 
 
4.   Kontingent 2022 
Styret foreslo uendret kontingent for 2022;  kr. 300 for hovedmedlem, kr 50 for 
husstandsmedlem og kr. 100 for medlemmer i større sameier. 
 
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                      referat fra  Årsmøtet 

5.   Valg 
Monika Myhre presenterte på vegne av valgkomiteen innstillingen til styret for 
Nordstrand Vels 130. driftsår. 
Årsmøtet vedtok komitéens forslag ved akklamasjon. 
 
Styret for 2021/2022:  
Formann:         Bjørn Engen                                     (gjenvalgt for 2 år) 
Viseformann:   Heidi Aasheim (ikke på valg) 
Styremedlem:   Lise Bache-Mathisen (gjenvalgt for 2år) 
                         Andrine Aas Gøbel (ikke på valg) 
                         Morten Haave (gjenvalgt for 2 år) 
                         Carl Terje Lippestad (ny, valgt 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 (gjenvalgt for 1 år) 
Revisorer:        Jørn Herbrand Dølving (gjenvalgt for 1 år) 
                         Jon Lars Foss (gjenvalgt 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 (gjenvalgt for 1 år) 
 
Formannen takket spesielt Monika for innsatsen for å få nye folk i styret. Vi håper på 
mange innspill til kandidater til styret. 
 
6.   Miljøprisen 
Bjørn Engen delte ut miljøprisen for 2020 som gikk til et 130-års jubileums-«barn»: 
Nordstrand Idrettsforening. Vi tør påstå at denne organisasjonen er bydel Nordstrands 
beste markedsføringsorgan – kjent over hele landet. Klubbens genuine ønske om å ha 
best mulige fasiliteter om sin virksomhet, dugnader, frivillighet og ildsjeler er stikkord. 
At klubben og hallen mottar Miljøprisen i jubileumsåret er spesielt hyggelig. 
NIFs styreleder Anders Bakken og daglig leder Sverre Kildahl mottok et flyfoto av 
idrettsanlegget – pluss blomster.  
Anders Bakken takket med en kort informasjon om de mange aktiviteter klubben har. 
 
 
Les hele begrunnelsen og se bildet på www.nordstrandvel.no -> Miljøpris -> 2020. 
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7.     Eventuelt 
Det fremkom ingen temaer for diskusjon under dette punktet. 
 
Takk  
Bjørn Engen takket avtroppende styremedlem John Christian Forester for hans innsats 
gjennom flere år - han går nå inn i AS-styret. Takk til møteleder og en spesiell takk til 
Olav Dalen Zahl for alt han gjennom flere ti-år har gjort og fortsatt gjør for Nordstrand. 
Flotte blomsteroppsatser til alle. 
 
Avslutningsvis rettet han en takk til de fremmøtte.  Møtet ble avsluttet kl. 19:45. 
 
 

*  *  * 
Som en avslutning gikk formann Bjørn Engen gikk igjennom oppgaver styret har hatt 
fokus på i 2020: 
 
•   Småhusplanen 
•   Trafikkplan - fremmedparkering - Sæterkrysset 
•   «Fortau til besvær» - plikt for grunneiere til å betale - verdiøkning? Skolevei gjennom 

Andersendammen? 
•   Sæterplanen (adkomst Sæter-trikken) 
•   Nordstrand bad og Sæterstranden 
•   Grønne lunger (Postdammen for alle, Andersendammen når nye skolebygg bygges.) 
•   En bit av Bråtenstien ble for ca. 100 år siden gitt til vellet. Naboer vedlikeholder. 
•   Arrangementer: Digital 17.mai, streamede adventsarrangementer. 
•   Padlesenter i Paddehavet.  
•   Stolpejakten. 
•   Nordstrand Kulturarena 
 
Styret tar gjerne imot innspill på saker de jobber eller bør jobbe med. 
  
 
 

 
 
     
                       


