
 
Årsmøtereferat Lindeberg Vel 

 
 
Tid:   26. april 2017, kl. 19:00 
Sted:   Lindeberg Barnehage, Farexvegen 
Tilstede: 18 medlemmer av vellet, Inkludert 5 fra styret 
Fra Styret: Tore Worren, Irene O. Snellingen, Per O. Oppegård,  

Bjarne Sletner, Rune Bjerke 
 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap/budsjett/fastsetting av kontingent 
4. Valg 
5. Innkomne forslag 
6. Eventuelt 
 

 
1. Konstituering.  
 
Leder Tore Worren åpnet årsmøtet og ønsket de fremmøtte velkommen. 
 
Innkallingen ble delt ut til alle beboere i forkant av årsmøtet. Innkallingen ble godkjent og 
årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
Følgende ble valgt: 

Ordstyrer    Tore Worren 
Referent    Rune Bjerke 
Underskrive årsmøteprotokollen Øystein ?? og Jan Solvang 

 
2. Årsberetning.  
 
Årsberetning ble delt ut og gjennomgått på årsmøte. 
 
Tilbakemelding/spørsmål vedr. lekeplassen og jobben som ble utført i 2016. Jobben burde 
vært fullført og ferdigstilt tidligere. Se ellers under budsjettbehandling. 
 
Årsberetningen ble godkjent. 



 
 
 
 
 
 
 
 
3. Regnskap, kontingent og budsjett.  
 
Regnskapet ble delt ut under årsmøtet. 
 
Forslag om å endre regnskapsføringen fra dagens kontantprinsipp. Gjelder spesielt å 
balanseføre investeringer med årlige avskrivninger (eksempler: lekeplassen samt 
juletreplassen). 
 
Styret arbeider videre med føring av regnskap, samt spørsmålet om skatteplikt knyttet til 
inntekter fra veltomten. 
 
Regnskapet ble godkjent. 
 
Kontingent 
 
Styret foreslår at ny kontingent blir kr 175. Kontingenten vedtas til kr 175. 
 
Budsjett 
 
Juletretomten 
 
Positive tilbakemelding om tiltaket. Innspill om fuktig grunn. Kom også innspill om at 
lekeplassen må gjøres ferdig først. Kjelle videregeående skole, Bjørkelangen, lager 
hagemøbler. Samme gjelder Hvam videregående skole som utfører gartnerrelatert arbeide. 
Styret ble bedt om å undersøke muligheter. 
 
Planen med juletreplassen er å kunne presentere et større tiltak, noe utover en bit av dette 
området. Dette da kommunen har vært splittet på om vellet skal disponere hele området.  
 
Vedtaket fra kommunen er at området som ikke benyttes av Lindeberg Vel vil bli solgt.  
 
Det er ønskelig med en «bauta» eller et symbol som representerer stedet Lindeberg som navn 
stammer fra linne og berg og i flg. Historielaget skal dette komme fra jernbanelinje og 
etableringen av hovedbanen på midten av 1800 tallet. 
 
Lions har satt opp benker i området, det ble foresått om å overlate arbeid/oppfølgingen av 
benker til Lions. Dette gjøres ved at vellet overfører midler til Lions. Trond Svenke/Lions er 
kontaktperson. Kr 25.000,- foreslås som gave til Lions med avtale om de skal gå til benker og 
at Lion’s har vedlikeholdsansvaret. 
 
Utgangspunkt for budsjettet er å fullføre lekeplassen og deretter arbeide med juletreplassen. 
 
Budsjett er godkjent. 
 



4. Valg.  
 
Leder:     Tore A. Worren (på valg) 
Kasserer:    Irene Snellingen (ikke på valg) 
Sekretær:   Rune Bjerke (ikke på valg) 
Styremedlem:   Bjarne Sletner (ikke på valg) 
Web-/infoansvarlig:  Per Olav Oppegård (ikke på valg) 
 
En person er på valg, leder Tore Worren. Det betyr at ved neste årsmøte vil resten av styret 
være på valg. Det er foreslått utvidet funksjonstid for Per og Bjarne, med to år. 

 

Forslaget er vedtatt. 
 

Valg av ny leder: Tore Worren stiller til gjenvalg (2 år) 
 
Enstemmig valgt. 
 
Valgkomiteen: Leder for valgkomiteen – John Arne Brennsund – gjenvalg (2 år) 

 Bjørn Bjølverud (2 år) 
 

Enstemmig valgt. 
 
 
5. Innkomne forslag 

 
Orienteringssak: Frogner Vel ønsker nærmere samarbeid. Dagens samarbeid skjer gjennom 
storvellet. Det kan være ønskelig å slå sammen velforeningene (Frogner og Lindeberg). Det 
skal ikke fattes et vedtak, men drøftes før neste årsmøte. Alle kommentarer på saken var 
negative og Lindeberg Vel ser ingen fordeler med å slå sammen regionens to velforeninger. 
 
6. Eventuelt 
 
Forslag om at vellet oppmuntrer til at beboere rydder utenfor egen tomt (klippe gress etc). Ta 
opp med kommunen om å klippe gress (grøfter) langs kommunale veier (oftere enn to ganger 
pr. år).  Årsmøte ber styret om å følge opp med kommunen hva som skjer rundt 
Lindebergparken og vollen, beplanting skulle være fullført etter at anleggsperioden var over, 
dette har ikke skjedd. 

 
Barnehagekomiteen (Tore, Marit og John Arne) – det ble bevilget 4000,-  for beplanting rundt 
barnehage. Komiteen har dessverre sovet i siste periode. 
 
Frogner, 26. april 2016 
 
 
Rune Bjerke (sign.) 
Referent 
 
 
_________________________   _________________________ 
       Jan Solvang 


