
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET FOR 2013  I VALLERUD VEL 

 
Tid: Torsdag 10. april 2013 

Sted: Valhall, vårt velhus i Gamleveien 69 

 

 

 

Sak 1: ÅPNING OG VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG GODKJENNERE AV 

REFERAT 

Leder Cathrine Skjelle ønsket velkommen til årsmøtet. Følgende personer ble valgt for 

gjennomføring av årsmøtet: 

 

Ordstyrer: Cathrine Skjelle 

Referent: Kari Stray Nordberg 

Godkjennere av referatet: Rasmus Børresen og Cathrine Massey 

 

 

Sak 2: ÅRSBERETNING FRA STYRET FOR 2013 

Leder gjennomgikk årsberetningen for Vallerud Vel for 2013. Årsberetningen ble godkjent 

med en rettelse: Årstallene i avsnittet om «Utleie av Velhuset» rettes opp slik at det skal stå: 

«Antall utleide helger i 2013 har gått en del ned fra i fjor. Totalt har det vært utleie 24 helger 

mot 31 i 2012». 

 

 

Sak 3: ÅRSBERETNING FRA VEI- OG TRAFIKKOMITÉEN 

Vei- og Trafikkomiteen hadde egen årsberetning og den ble lest opp av ordstyrer. Årsmøtet 

vedtok at styret innkaller Vei- og Trafikkomitéen til et møte med styret, for å få svar på en del 

spørsmål, for deretter å godkjenne årsrapporten fra Vei- og Trafikkomitéen. 

 

 

Sak 4: REGNSKAPET FOR 2013 

Rasmus Børresen gjennomgikk regnskapet for 2013, satt opp av revisor Tom Engen. 

Årsregnskapet for 2013 ble godkjent, med en rettelse: Under overskriften «Noter 2013» er et 

henvisende ett-tall (1) mest sannsynlig feilplassert i «Note 2». Nå står det sammen med 

«Annen kontorkostnad», men skal heller stå sammen med «Annen kostnad».  

 

Rasmus Børresen kontakter revisor for å forhøre seg om mulighetene for momsfradrag. 

 

 



 

Sak 5: VALG 

Valgkomitéen la fram sin innstilling for perioden 2014 – 2015. Når det gjelder Vei- og 

Trafikkomitéen har Linda Hagen måttet trekke seg. Komitéen må gjerne supplere seg, og må 

da legge fram forslag til komitémedlem for styret. 

Valgkomitéens innstilling ble godkjent. Alle ble valgt ved akklamasjon. 

 

I styret sitter nå følgende personer: 

Leder: Cathrine Skjelle 

Kasserer: Rasmus Børresen 

Styremedlem: Bertil Mjelde 

Styremedlem: Inger Cathrine Massey 

Styremedlem: Kari Stray Nordberg 

Styremedlen: Knut Olav Gulbrandsen 

 

 

 

KOMITÉER: 

Vei- og trafikk: Jannice Strand, Linn Knutsen. 

Ski- og lekeplass: Sonja Strand, Grete Kirkerud, Hilde Espelund og Andrea Navarrete . 

Drift og utleie: Bertil Mjelde 

Revisor:  Tom Engen 

Valgkomité:  Styret 

 

 

 

 

Sak 6: SAKER FRA STYRET 
 

-  MEDLEMSAVGIFTEN 

Årsmøtet vedtok at alle medlemmer av Vellet, også pensjonister, skal betale 

medlemskontingent på kr. 200,-  Dette gjelder f.o.m. 2015. 

 

- BROSJYRE 

Styret, ved Knut Olav og Kari, oppdaterer Vallerud Vel sin brosjyre. 

 

- LYS I GANGVEI 

Lørenskog kommune har satt i gang med å stadfeste reguleringsplanen for nedre del av 

Glenneveien. Dette er nødvendig for at kommunen kan etablere lys i gangveien 

mellom øvre og nedre del av Glenneveien. 

 

 

 

 

Sak 7: SAKER FRA VEI- OG TRAFIKK-KOMITÉEN 

  

Det var ingen tilstede fra denne komitéen på årsmøtet, men komitéen blir innkalt til 

møte med styret med det første, for å gjennomgå deres årsrapport, og da er det naturlig 

å også drøfte vei- og trafikksaker. 

 



 

 

Sak 8: INNKOMNE FORSLAG 

Det var ikke kommet noen forslag til saker til årsmøtet. 

 

 

 

Sak 9: EVENTUELT 

- UTLEIE 

Hvordan få leid ut Valhall oftere? Dette ble drøftet på årsmøtet, og det ble besluttet å 

få fortgang i å etablere en Web-side. Leder oppretter en hjemmeside med domenet 

«Vallerudvel.no» 

 

- FJERNING AV TRÆR 

Det er blitt fjernet en del trær ved lekeplassen ved Haukeveien, uten at Vallerud Vel 

har vært orientert om dette. Det minnes om at man må ta kontakt med styret, dersom 

man ønsker å fjerne trær fra fellesområde. 

 

- STIER 

Det finnes mange stier innenfor Vallerud Vel sitt område. Alle beboere oppfordres til 

å ivareta disse stiene. Vallerud Vel kan låne kvistkverner fra kommunen. 

 

 

 

 

 

 

Referatet er godkjent av: 

 

 

 

 

____________________      __________________ 

Rasmus Børresen        Cathrine Massey 


