
 
 

Årsmøtereferat Lindeberg Vel 
 

 
Tid:   22. september 2020, kl. 18:00 
Sted:   Frogner Idrettspark, møterom X 
Til stede: 12 medlemmer av vellet, inkludert 6 fra styret 
Fra Styret: Tore Worren, Irene O. Snellingen, Ingrid Skjerdal, Per Oppegård,  

Per Inge Nordvik, Mariann Bjølverud 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Fastsetting av kontingent 

5. Budsjett 
6. Valg 
7. Innkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
1. Konstituering 
Leder Tore Worren åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Innkallingen ble delt ut per post til 
alle beboere i forkant av årsmøtet. Vedtektene sier at årsmøtet skal gjennomføres innen 
utgangen av april hvert år. I år har situasjonen med COVID-19 gjort at det ikke har vært 
mulig å holde et fysisk møte før sommeren. Styret valgte derfor å vente til det føltes forsvarlig 
å innkalle, samt holde et møte i et lokale hvor smittevernsreglene kunne overholdes. Det 
kom ingen protester blant de fremmøtte til denne beslutningen. Innkallingen og dagsorden 
ble godkjent og årsmøtet var beslutningsdyktig. 
 
Følgende ble valgt: 

Ordstyrer    Tore Worren 
Referent    Irene O. Snellingen 
Signering av referat   Jonas Vågåsar / Toril Molde 

 
2. Årsberetning 
Årsberetning ble vist på skjerm og gjennomgått. Det kom ingen kommentarer til beretningen 
og denne ble dermed godkjent. Årsberetningen ligger i arkivet på nettsiden: 
http://lindebergvel.org 
 
3. Regnskap  
Regnskapet ble delt ut under årsmøtet. Revisorene hadde på forhånd revidert og godkjent 
regnskapet iht. tidligere etablerte retningslinjer. Regnskapet ble godkjent. Regnskapet ligger i 
arkivet på nettsiden: http://lindebergvel.org  
 
4. Fastsetting av kontingent  
Kontingenten ble vedtatt uendret på kr 175. 
 
5. Budsjett  
Budsjettet ble vist på skjerm og gjennomgått under møtet. Kommentar:  
Budsjettet for 2020 er satt opp komplett med en inntekts- og utgiftsside som balanserer. Det 
er foreslått å benytte mer enn forventet inntekt i 2020 og overskytende tas fra egenkapitalen. 

http://lindebergvel.org/
http://lindebergvel.org/


Budsjettet ble opprinnelig laget i mars 2020 og pga. sent årsmøte vil nok noen av 
budsjettpunktene bli vanskelig å få gjennomført innen årsslutt. Budsjetterte midler som blir 
stående ubrukt pga. manglende tid, overføres til 2021. Budsjett ble deretter godkjent. 
Budsjettet ligger i arkivet på nettsiden: http://lindebergvel.org  
 
6. Valg  
Styret i 2019 
Leder:  Tore A. Worren  På valg 
Kasserer:  Ingrid Skjerdal 1 år igjen 
Sekretær/webansvarlig: Irene O. Snellingen På valg 
Styremedlem: Bjarne Sletner 1 år igjen 
Styremedlem: Per Olav Oppegård 1 år igjen 
Styremedlem: Per Inge Nordvik På valg 
Varamedlem: Mariann Bjølverud På valg 
Varamedlem: Rami Al-Sadawi På valg 
Revisor: Tore Kalleberg På valg 
 Egil Lunderø 1 år igjen 
 
Valgkomiteen informerte om at kandidater til ledige verv var kontaktet og hadde akseptert å 
bli valgt.  
 
Følgende ble foreslått til nytt styre for 2020 (i tillegg til de som har 1 år igjen over): 
Leder: Per Inge Nordvik (2 år) 
Sekretær/webansvarlig: Irene O. Snellingen (2 år) 
Styremedlem: Lars Nepomuceno (1 år) 
Varamedlem:  Ann-Kristin Honsrud (1 år) 
Revisor: Tore Kalleberg (2 år) 
 
Det kom ingen innsigelser og ovennevnte ble enstemmig valgt. 
 
Valgkomité for 2021:  
Leder: Tore Worren (2 år) 
 Øystein Borlaug (1 år) 
 
7. Innkomne forslag 
Det kom tre forslag/innspill til årsmøtet som ble kommentert: 
 
Lys langs Lindebergveien: Veilysene langs Lindebergveien før jernbaneundergangen er 
ustabile og fraværende. Kommentar: Feilen er meldt til kommunen og markert med feil i 
kommunens oversikt over vei-/gangveilys. Gatelys er et kommunalt ansvar og manglende lys 
eller feil på lys skal alltid meldes til kommunen på denne nettsiden: 
https://www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/meld-
feil-og-mangler-i-gata 
 
Buskas og ugress på «juletreplassen» (ved innkjøringen til Rødkløverveien): Hvis det 
ryddes i busker og ugress på området ved juletreet og glasscontainer vil det kanskje bli 
mindre attraktivt å sette igjen søppel og flasker der? Kommentar: Årsmøtet synes det er en 
god idé og vil prøve å få gjort en liten innsats før snøen kommer. Til informasjon så blir det 
plantet et permanent juletre der snarlig etter årsmøtet. Dette vil bli lyssatt første lørdag i 
advent, 28. november. 
 
Facebook-siden til vellet: I forbindelse med glasscontainer-saken tidligere i høst, ble det 
publisert personlige beskyldninger om antatt(e) gjerningsperson(er). Kunne en moderator ha 
hindret dette? Kommentar: Styret har flere moderatorer som følger med på siden og noen 
kommentarer kunne nok vært skjult/slettet på et tidligere tidspunkt. Styret tar dette til 
etterretning, samtidig som brukere av siden oppfordres til å opptre med folkeskikk mot 
hverandre, både ved personlige møter og bak skjerm og tastatur på nett. 

http://lindebergvel.org/
https://www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/meld-feil-og-mangler-i-gata
https://www.lillestrom.kommune.no/vei-trafikk-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/meld-feil-og-mangler-i-gata


8. Eventuelt – ordet er fritt: 
- Det blir igjen etterspurt søppelkasser i «Lindebergparken» (turstien ned fra Sørum 

Næringspark, på oversiden av Moengvegen og videre ned til Bekkeblomveien), samt 
ved lekeplassen i Bekkeblomveien og på juletreplassen i Rødkløverveien. Det er et 
stort ønske også for vellet, men styret har pr. dags dato ingen god løsning på 
regelmessig tømming. Hvis noen har et konstruktivt forslag til hvordan dette kan 
gjennomføres, send beskjed til styret. 

- De siste årene har det kommet til mange nye beboere, både nye boliger og nye 
beboere i eksisterende boligfelter. Disse er naturlig nok hverken kjent med området 
eller velforeningens arbeid for våre felles bo- og fritidsområder. Det kom et forslag om 
at det burde lages et kart med markering av hvor ulike fasiliteter er for felles bruk. 
Dette synes styret er en god idé og vi vil forsøke å lage en områdekart med 
informasjon til felles nytte. 

- I sammenheng med ovennevnte punkt, ble det også kommentert at en stor del av 
Lindebergs befolkning ikke kjenner til velforeningens arbeid og at foreningen har en 
årlig inntekt fra utleie av eiendommen som barnehagen er bygget på. Denne 
inntekten er ment å brukes til felles nytte. Her er en oversikt over hva Lindeberg Vel 
har brukt midler på de siste årene:  

o oppgradering av lekeplassen i Bekkeblomveien fra grunnarbeider til innkjøp av 
helt nye apparater, samt jevnlig kontroll 

o innkjøp av treningsapparater i Lindebergparken 
o betaler for gressklipp rundt lekeplassen, samt ved treningsområdet i 

Lindebergparken 
o betaler for snømåking/strøing på turveien i Lindebergparken 
o innkjøp av permanent juletre 
o gjennomfører årlig juletretenning og leier inn korps, hest med vogn og 

vognfører til arrangementet 
- I tillegg til ovennevnte opplisting ble det foreslått å lage små skilt/skiltplater som 

monteres på områder som velforeningen har bidratt til å forbedre, samt har ansvar for 
å vedlikeholde. Dette for å informere om hva velforeningen gjør og har ansvar for. 

- For å bøte på manglende informasjon om hva velforeningen gjør, ble det foreslått å 
øke antall Vel-nytt og opprette en Facebook-gruppe knyttet til dagens vel-side for økt 
interaksjon mellom alle som bor og/eller har en tilknytning til Lindeberg. Facebook-
siden vil fortsatt bestå som velforeningens talerør sammen med nettsiden: 
http://lindebergvel.org. I tillegg vil Facebook-gruppen være et sted hvor stort og smått 
som angår folk på Lindeberg postes; alt fra mistet/funnet-meldinger, spørsmål om 
hjelp eller informasjon om hva som helst som kan være nyttig for andre beboere å 
kjenne til.  

 
Det var ingen flere saker på årsmøteagendaen og møtet ble deretter avsluttet. 
 
 
 
Frogner, 5. oktober 2020 
 
Irene O. Snellingen, referent (sign.) 
 
 
Referatet er godkjent digitalt: 
 
Jonas Vågåsar (sign.)  Toril Molde (sign.) 

http://lindebergvel.org/

