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Arsmotereferat Lindeberg Vel 2015 

Tid: 4. april 2016 KL. 19:00 
Sted: Lindeberg Bamehage, Farexvegen 
Tilstede: 27 medlemmer av vellet, herav tre fra styret 

Dagsorden: 
1. Konstituering 
2. Arsberetning 
3. Regnskap/budsjett/fastsetting av kontingent 
4. Valg 
5. Innkomne forslag 

1. Konstituering. 
Leder Tore Worren apnet arsm0tet og 0nsket de fremm0tte velkommen. Arsm0tet var 
beslutningsdyktig. Til ordstyrer ble leder i vellet, Tore Worren valgt. Rune Bjerke ble valgt 
som referent. Siv Marit Skjellevik og Per Olav Oppegard ble valgt til a underskrive 
arsm0teprotokollen. 

2. Arsberetning. 
Arsberetningen for 2015 ble gjennomgatt og godkjent. 

3. Regnskap, kontigent og budsjett. 
Regnskap for 2015 ble gjennomgatt av kasserer Camilla R. Haltbakk. 

Note fra revisor vedr. evt. skatteplikt grunnet inntekt fra bamehagetomten. Det nye styret ma 
folge opp dette sp0rsmalet. 

Innkommet forslag: John Arne Brennsund fremmet forslag om godtgj0relse for leder av 
velforeningen. Den videre budsjettbehandlingen vil bestemme st0rrelse for godtgj0relse. 
Arsm0tet vedtok a innfore godtgj0relse av leder, kr 4.000,-. 

Lekeplass-budsjettet endres til 262.106,- for a dekke hele kostnaden ved utbygging, det 
inntektsfores ikke evt. kulturmidler fra kommunen. 

Arsm0tet godkjente regnskapet og budsjett for 2016. 

Kontingent ble vedtatt uendret, kr. 150,- pr. husstand. 
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4. Valg. 

Leder: Tore A. Worren (ikke pa valg) 
Kasserer: Camilla R. Haltbakk (pa valg, 0nsker ikke gjenvalg) 
Sekretrer: Rune Bjerke (pa valg, gjenvalg 2 ar) 
Web-/infoansvarlig: Andreas Molteberg Jensen (pa valg, 0nsker ikke gjenvalg) 
Styremedlem: Kim Andre Nystuen (pa valg, 0nsker ikke gjenvalg) 

Reviser: Mari Okkenhaug 
Tore Kalleberg 

Valgkomiteen foreslar: 
Irene Snellingen (for 2 ar) 
Per-Olav Oppegard (for 2 ar) 
Bjame Olav Sletner (for 2 ar) 

Valgkomiteen foreslar samme revisorer for to ar. 

Valgkomite: John Arne Brennsund 
Egil Lunder0 

Styret foreslar medlemmer i valgkomiteen: 

Camilla R. Haltbakk 
Egil Lundern 
Johan Arne Brennsund 

Samtlige foreslatte representanter enstemmig valgt. 

Nytt styre for 2016: 
Leder: 
Kasserer: 

Sekretrer: 

We b-/infoansvarlig: 

Styremedlem: 

Revisor: 
Mari Okkenhaug 
Tore Kalleberg 

Begge valgt for 2 ar. 

Valgkomite: 
John Ame Brennsund 
Egil Lunder0 
Camilla R. Haltbakk 

Alle valgt for 1 ar. 

Tore A. Worren (ikke pa valg, et ar) 
Irene Snellingen (for 2 ar) 

Rune Bjerke (gjenvalgt 2 ar) 

Per-Olav Oppegard (for 2 ar) 

Bjame Olav Sletner (for 2 ar) 
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5. Innkomne saker 

Hundemokk, forholdene er ikke bra! 

Per-Olav har mottatt klistremerker som innbyggere kan sette pa sine s0ppeldunker. 

Styret i vellet oppfordres til a utarbeide skilt for oppslag pa stolper - informasjon knyttet til 
hundem0kk. 

Lindeberg gror igjen 

Det oppfordres til rydding av fri/felles areale, eksempelvis Furunala/dalen mellom Furuveien 
og Granstubben, og Elgkroken. 

Styret avklarer eierforholdene for nevnte omrader. 

Sporsmal om hva som skjer med Lindebergparken. 

Styret folger opp beplantningsplan for Lindebergparken. 

Hva vil vi ha? 
Benker, apparater (idrett/mosjon). 
Avtale vedr. sn0br0yting, brnyting ble ikke utfort (utover en gang). B0r dette tas opp 
med kommunen, skal det innga i kommunens oppgaver. 

Styret foreslar budsjett og l0sning for dette ved neste arsm0te. 

Stoy pa Lindeberg 
Det ble tatt opp st0yproblemer, deter spesielt r0de <lager, herunder s0ndager, deter mye st0y. 
Ofte i forbindelse med hagearbeider. V ellet ma informere om gjeldende regler samt at vi alle 
ma ta hensyn. 

Frogner, 4. april 2016 
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