Litt fra ÅRSMØTET den 24. april 2008.
1. Konstituering
Årsmøtet i Nordstrand Vel ble satt den 24. april 2008 kl. 19.00 i
Nordstrandhuset.
Styrets formann Jarle Abelson ønsket med dette de nær 50 fremmøtte
medlemmer velkommen til Vellets 116. årsmøte. Thorleif Waaler ble
valgt til møteleder.

2. Årsberetning
Formann Jarle Abelson nevnte at medlemstallet per d.d er 1820. Vellets
årsberetning ble nå i april delt ut til alle innen vellets område og dette har
allerede gitt et tyvetalls nye medlemmer. (Pr. 1.6.2008: 1855; derav ca 80 nye).
Han gjennomgikk raskt overskriftene i styrets beretning.
Ingen spørsmål eller kommentarer - Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

3. Regnskap og revisjonsberetning
Terje Krogh presenterte Vellets regnskap ved å gjennomgå og kommentere hovedposter og
utgiftsposter i resultatregnskapet; resultat kr. 11.630.
Revisor Hans-Henrik Kjosmoen leste deretter revisjonsrapporten for velregnskapet og regnskapet
ble enstemmig godkjent uten anmerkninger.

inviterer til

St.Hans-aften på Nordstrand Bad
mandag 23. juni fra kl. 19:00
Vi setter opp store griller, har levende musikk,
natursti, og lager bål.
Du tar med mat og drikke, noe å sitte på og ellers utstyr
etter ønske (men vennligst unngå engangsgrill).
Prøv også å unngå bruk av bil.
I 2005 hygget rundt 1000 mennesker seg her –
i 2007 var vi kanskje 50 tilstede i regnværet.

Velkommen !

4. Kontingent 2009
Styrets forslag på uforandret kontingent – kr. 125 for hovedmedlemmer og kr. 50 for
husstandsmedlemmer og medlemmer i større sameier/borettslag ble vedtatt ved akklamasjon.

5. Valg
Valgkomitéformann Helge Tønsberg presenterte valgkomitéens enstemmige forslag;
Styret for 2008/2009 er:
Formann:
Jarle Abelson
(Ungdomsarbeid)
Viseformann:
Christian Roscher-Nielsen
(Fellesutvalg, nærmiljø)
Styremedlem:
Astrid Dieserud
(Arr., Nordstrandhuset)
Jørn Dølving
(Internett)
Njål Hallre
(Medlemskontakt)
Terje Krogh
(Økonomi)
Kari Sofie Thune
(Nærmiljø, 17.-mai)
Heidi Aasheim
(Reguleringsutvalg)
Varamedlem:
Bjørn Engen
(Arkiv)
Morten Haave
(Reguleringsutvalg)
Sverre Samuelsen
(Nærmiljø)
Revisorer:
Valgkomité:

Hans-Henrik Kjosmoen, Thor H Fiske
Thorleif Waaler (formann), Vidar Myrer, Nina Samuelsen

6. Miljøprisen
For 10. år på rad hadde vi
miljøpris. Prisen for 2007
for hennes fantastiske
roser – i vakre, stensatte
glede for oss alle – fra

gleden av å dele ut Vellets
går til Eva Liljedahl i Krokkleiva 2
have med prydbusker, stauder og
terrasser – en farvesprakende
tidlig vår til sen høst.

Nordstrand musikk og kulturråd arrangerer "sommer festival"
for tredje år på rad på Agnes Thorsens Plass

lørdag 7. juni fra kl. 13:00 til kl. 15:00.
Hun fikk overrakt et
omgivelsene, malt av

blomsterfylt maleri med grunnlag i
Kjellaug Løken, og et messingskilt.

Mange av bydelens utøvere innen for jazz, viser, blues og andre musikkformer
kommer. De tilbyr musikk for enhver smak – og alle aldre.

7. Eventuelt
Ljanselva
har
flere
interessante kulturminner. Tor
Holtan-Hartwig ønsker seg prosjekter for å få frem disse ifm. kulturminneåret 2009 og oppfordrer
vel, historielag og bydeler til å delta.
Dammene på Nordstrand: Arild Holst Larsen ba Vellet hjelpe til med å vedlikeholde
og forskjønne områdene rundt Andersendammen og Lindbäckdammen. Vellet kunne dessverre
fortelle at det i flere år har forsøkt å få til akkurat dette – men Bydelen, som ”eier”, kan hverken
delta eller gi fullmakter.

Takk:
Jarle Abelson takket avtroppende Nina Samuelsen og Johannes Løken for innsatsen i styret.
Helge Tønsberg ble takket for sin innsats som valgformann gjennom flere år. Jarle avsluttet med
å takke for fremmøtet og kveldens møteleder for meget god møteledelse.
Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.15.
***
Etter årsmøtet var det foredrag/kåseri av prest og foredragsholder Per Anders Nordengen.
Emnet: ”Livsglede i humor og alvor” fenget forsamlingen

Vandring langs Ljanselven: Søndag 15. juni kl. 12:30
ønsker Miljøprosjekt Ljanselva
oss velkommen til Elvevandring –
fra Ljabru hovedgård til åpent hus på
Sagstua ved Skullerudkrysset. Der blir det
muligheter for å få kjøpt drikke og vafler.
Vi møtes ved kiosken ved broen - nederst i
Ljabrubakken - kl. 12:30. Turen går langs
elven på turveier og stier - godt fottøy –
dessverre ikke egnet for barnevogn eller
sykkel.
Turledere Asle Andresen, t: 22 61 19 18
og Tor Holtan-Hartwig, m: 918 62 226.

fra første til siste setning.
Ny rodeforstander i rode 15 er Reidar Dieserud, Munkerudveien 20, m: 922 27 755.
Ekebergveien mellom Sæter og Ljabru foreslåes nå utvidet til ca 14 m. bredde, med sykkelsti
og fortau på begge sider. Vellet mener veien bør ha 30 km fartsgrense med blandet trafikk.
Nåværende fortau utvides der det er mulig.
Det er nå 2 års midlertidig dele- og byggeforbud i Nordstrandskråningen.
Følg med på www.nordstrandvel.no.

Følg med på www.nordstrandvel.no

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god sommer !

