
REFERAT FRA ÅnsuøTET FoR 2OI7 I VALLERUD VEL

Tid: Torsdag25. april 201 8

Sted: Valhall, vårt velhus i Gamleveien 69

sak 1: ÅpNtNc oG VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG GODKJENNERE AV
REFERAT
Leder Cathrine Skjelle ønsket velkommen til årsmøtet. Følgende personer ble valgt for
gi ennomføring av årsmøtet:

Ordstyrer: Rasmus Børresen
Referent: Kari Stray Nordberg
Godkjennere av referatet: Arvid Bakken og Toralf Liane.

SaK 2: GODKJENNING AV INNKALLING
Innkallingen ble godkj ent.

SAK 3: ÅRSBNRETNING FRA STYRET FOR 2016
Leder gf ennomgikk årsberetningen for Vallerud Vel for 2017. Årsberetningen ble godkjent.

Sak 4: REGNSKAPET FOR 2017
Rasmus Børresen giennomgikk regnskapet for 2017, giennomgått og anbefalt godkjent av
revisor John Langrind. Revisor har ulike forslag til forbedringer ang. forenkling og sikring av
driften. Disse forslagene ble raskt gjennomgått og vil bli drøftet videre i styret. Årsregnskapet
for 2017 ble godkjent.

Sak 5: VALG
Valgkomit6en la fram sin innstilling for perioden 2018 -2019. Styremedlem Kari Stray
Nordberg flytter ut av kommunen til sommeren og fortsetter derfor ikke i styret. Hun kan
være med i styret fram til hun flytter. Årsmøtet ønsker å endre vedtektene for Vallerud Vel fra
at det skal være 6 medlemmer i styret til at det skal være 4 til6 medlemmer i ssret. Dette
forslaget blir tatt opp til behandling på årsmøtet i 2019. Styret bes om å finne et styremedlem
som kan erstatte Kari S. N. fram til neste årsmøte. Leder takket Kari S. N. for innsatsen i
styret og overleverte en nydelig blomsterbukett @ !



Valgkomitdens 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
Styremedlen: Knut Olav Gulbrandsen

KOMITEER:

Ski- og lekeplass: Grete Kirkerud, Hilde Espelund og Andrea Navarete .

Drift og utleie: Bertil Mjelde
Valgkomitd: Styret

Revisor: John Langrind

Sak 6: SAMLING AV POSTKASSER
Mange medlemmer har henvendt seg til styret i forbindelse med Posten Norges forslag om å

sentralisere postkassene i vårt området til noen utvalgte steder. Flere er usikre på hvor
postkassene skal stå, hvor dyrt det blir å sette opp samlestativ for flere postkasser, om
postkassene på dette stativet er sikre nok mot hærverk og innbrudd, om det er mulig å beholde
gammel postkasse til aviser. Styret har drøftet saken og har sendt et klagebrev til Posten
Norge og venter på svar fra dem.

Saken ble drøftet på årsmøtet, og det framkom ulike meninger om Postens ønske om
samlingen av postkasser. Styret følger opp saken og gir informasjon på sin trjemmeside om
framdriften.

Sak 7: INNKOMNE FORSLAG
Beboere i Vallerudveien har henvendt seg tilVallerud Vel med ønske om at vi engasjerer oss
for større trafikksikring av Vallerudveien. Denne veien er veldig smal, og folk har flere
ganger nesten blitt påkjørt av bilister som kjører altfor fort. Styret vil følge opp denne saken
og ta kontakt med Tekniske tjenester i kommunen og foreslå at det foretas fartsmålinger i
denne veien med tanke på å sette opp flere fartsdumper.

Sak 9: EVENTUELT
Det ble foreslått at vellet investerer i selvregulerende varmekabler i takrennene, for å unngå
isdannelse som kan være farlig om det faller ned. Årsmøtet ber styret om å ordne dette.

Referatet er godkjent av:

fr,il/-
Arvid Bakken Toralf Liane



MEDLEMSMØTE FoR VALLERUD VEL. ETTER ÅRsuøTBT:

Det ble drøftet hvordan vi kunne ffi flere medlemmer til vellet. Vi trenger å nå ut med
informasjon spesielt til nyinnflytede beboere. Styret formidiet at vi er i gang med å lage en
brosjyre med oppdatert informasjon. Den skal deles ut i postkasser til alle som bor innenfor
vårt område. I tillegg bør vi ffi et system der innflyttere får denne brosjyren. Vi tror at det er
potensiale for mange flere medlemmer i vellet, og at nye og yngre medlemmer vil kunne
engasjere seg i ulike sosiale aktiviteter i regi av vellet.


