Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 18/4 2018
Tilstede: 16 personer hvorav 5 fra styret
1. Åpning
Louise Nordli Fjelland åpnet og ledet møtet. Oddbjørn Arntsen ble valgt til referent og
referatet underskrives av Ragnhild Elmholt og Kari Firveld.
Innkallingen ble godkjent.
2. Årsberetningen
Louise gikk gjennom årsberetningen. Neste år bør medlemmene i
arrangementskomiteen nevnes.
Vedtak: godkjent.
Olaug Hexeberg takket for æresmedlemskapet.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Mona gikk gjennom regnskapet. Det har vært fall i medlemskontingent flere år på rad.
Det kom forslag om å diskutere kollektivt medlemskap med flere borettslag og
sameier.
Jan Nergaard gikk gjennom revisjonsberetningen. Verken årsmøtet i fjor eller styret
hadde klart å finne en revisor til, slik vedtekten tilsier.
Vedtak: godkjent.
4. Kontingent for neste år
Ingen endring. Kontingenten for enkeltperson er 150 kr, husstandsmedlemskap 300 kr.
5. Æresmedlemskap
Ingen forslag. Styret får jobbe med saken. Send gjerne forslag til
frognervel@gmail.com.
6. Innkomne forslag
Ingen forslag.
7. Valg
Valgkomiteen har ikke eksistert det siste året. Louise ledet valget med utgangspunkt i
hva styret hadde funnet ut.
Valgene ble vedtatt ved akklamasjon.

Styre
Disse var ikke på valg:
Harald Grøtt
1 år igjen
Morten Olsen
har trukket seg, hadde ett år igjen
Det var ingen kandidat til ledervervet. Derfor fikk styret fullmakt til å konstituere seg
selv i år. Det ble valgt 6 nye representanter:
Louise Fjelland
Mona Bevum
Oddbjørn Arntsen
Lisa Bangaru Melheim
Lisbeth Munoz
Bjørg Holum Kristiansen

Arrangementskomité
Solveig Strøm
Torkjell Øye

ikke på valg
gjenvalgt

1 år igjen
2 år

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
I 2017 var disse aktive: Asbjørn Ruud, Bjørn Asak, Torkjell Øye.
Revisorer
Jan Nergaard
gjenvalgt
2 år
+En som styret fikk fullmakt til å utpeke.
Valgkomité
Det var ingen kandidater.
25. april 2018

Oddbjørn Arntsen
sekretær

Ragnhild Elmholt
protokollunderskriver

Kari Firveld
protokollunderskriver

Etter årsmøtet
o Jan har snakket med utbygger om plass til juletreet mellom de nye sentrumsbyggene.
o Det kom forslag om at vedtektene bør endres på neste årsmøte, slik at det blir bare en
revisor.
o Det var tilslutning til styrets forslag om å si opp postboksen. Det kommer nesten bare
reklame i den.
o Jubileum. Om et år er foreningen 70 år og grendehuset 25. Det er planer om en felles
jubileumsfeiring og felles komite for det. Kanskje kan det også kombineres med at andre
byggetrinn i sentrumsbyggene skal være ferdig i 3. kvartal 2018.04.18.
o Louise orienterte om mulighetene for julegate eller lignende med lyssetting.
o Ausenfjellet. Det er motstand mot hele utbyggingen og den økte trafikken det vil føre til.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 26/4 2017
Tilstede: 16 personer hvorav 5 fra styret
1. Åpning
Harald Grøtt åpnet og ledet møtet. Oddbjørn Arntsen ble valgt til referent og referatet
underskrives av Solveig Strøm og Morten Olsen.
Innkallingen ble godkjent.
2. Årsberetningen
Harald Grøtt gikk gjennom årsberetningen.
Vedtak: godkjent.
Jan Nergaard takket for æresmedlemskapet.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Mona gikk gjennom regnskapet og orienterte om at flaggstengene ikke har vimpler nå
i byggeperioden for skolen. Jan Nergaard gikk gjennom revisjonsberetningen.
Vedtak: godkjent.
4. Kontingent
Ingen endring, kontingenten for enkeltperson er 150 kr pr person,
husstandsmedlemskap 300 kr.
5. Æresmedlemskap
Ingen forslag. Styret får jobbe med saken. Send gjerne forslag til
frognervel@gmail.com.
6. Innkomne forslag
Ingen forslag.
Styret tok opp om vi skal se på mulighetene for å slå oss sammen med Lindeberg vel
og eventuelt Lundermoen vel. Årsaken er problemene med å finne personer som vil
gjøre en innsats i velene.
En kommentar var at vi burde arbeide mer for å øke medlemstallet, 150 medlemmer er
lite.
Møtet ga sin tilslutning til å gå videre med sonderinger med de andre velene som ikke
er «pliktige velforeninger». Ekstraordinært årsmøte er aktuelt.
7. Valg
Valgkomiteen har ikke fungert. Oddbjørn ledet valget med utgangspunkt i hva styret
hadde funnet ut.
Valgene ble vedtatt ved akklamasjon.
* Der det ikke var noen kandidater, fikk styret fullmakt til å finne personer til vervene.
Resultater
Styre
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær

Louise Fjelland
Harald Grøtt
Mona Bevum
Oddbjørn Arntsen

nyvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg

1 år
2 år
1 år igjen
1 år igjen

Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Lisa Bangaru Melheim
Morten Olsen
Tor-Arne Lie Jensen
*

ikke på valg
gjenvalgt
ikke på valg
på valg

1 år igjen
2 år
1 år igjen
2 år

Arrangementskomité
To som ikke var på valg har trukket seg.
Disse er med nå
Solveig Strøm
Hilde Lillefoss
Torkjell Øye
*

nyvalgt for 2 år
1 år igjen
1 år igjen

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
Revisorer
Jan Nergaard
*

ikke på valg
på valg

1 år igjen
2 år

Valgkomité
*
26. april 2017

Oddbjørn Arntsen
sekretær

Solveig Strøm
protokollunderskriver

Morten Olsen
protokollunderskriver

Etter årsmøtet
o Hvor skal juletreet stå i år? Ingen vet ennå.
o Hva skjer i Frogner de neste 6-12 måneder? Det er ønske om en folder eller et møte der
kommunen orienterer oss.
o Rusken. Det er samme opplegg som i fjor. Det kommer plakater i tillegg til web og
Facebook.
o Blir det blomster i Frognerkrysset? Harald skal undersøke med kommunegartneren.
o Jubileum. Om to år er foreningen 70 år. Jubileet bør feires med en fest.
o Det ble etterlyst en protokoll som viser når planlegging av Grendehuset begynte.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening tirsdag 26/4 2016
Tilstede: 18 personer hvorav 7 fra styret
1. Åpning
Liv Agnethe Espe åpnet og ledet møtet.
Innkallingen ble i år sendt med posten etter innkjøpte adresselister. Enkelte hadde ikke
fått den.
Innkallingen ble godkjent.
2. Årsberetningen
ble gjennomgått av Liv Agnethe Espe.
Spørsmål: Det går rykter om at brua blir forsinket. Styret vet ikke noe om det.
Vedtak: godkjent
3. Regnskap / revisjonsberetning
Mona gikk gjennom regnskapet. Tilskudd fra kommunen er ført i posten «diverse
inntekter».
Jan Nergaard gikk gjennom revisjonsberetningen.
Vedtak: godkjent
4. Kontingent
Kontingenten for enkeltperson er fortsatt 150 kr pr person.
Det ble innført husstandsmedlemskap på 300 kr.
Styret bør utarbeide retningslinjer for kollektivt medlemskap for borettslag og
boligsameier.
5. Æresmedlemskap
Ingen forslag. Styret får jobbe med saken.
6. Innkomne forslag
Ingen.
7. Valg
Bjørn Rønsen la fram valgkomiteens forslag.
Det var ingen kandidat til å være leder. Årsmøtet vedtok å utvide styret med et
styremedlem for det kommende året. Avtroppende valgkomite, i samarbeid med styret,
jobber videre med å finne leder innen 7. juni.
Resten av valgene ble vedtatt ved akklamasjon.
Resultater:
Styre
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

ingen er villig
Harald Grøtt
Mona Bevum
Oddbjørn Arntsen
Lisa Bangaru Melheim
Morten Olsen
Tor-Arne Lie Jensen
Louise Fjelland

ikke på valg
gjenvalgt
gjenvalgt
ny
ikke på valg
ny
ny

1 år
1 år igjen
2 år igjen
2 år igjen
2 år igjen
1 år igjen
2 år igjen
2 år igjen

Arrangementskomité
Berit Børke
Ivar Børke
Hilde Lillefoss
Torkjell Øye
Gintas Orlauskis
Solveig Strøm
Roy Merli

gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
ny
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

2 år igjen
2 år igjen
2 år igjen
2 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
Revisorer
Jan Nergaard
Leif Hoel

gjenvalgt
ikke på valg

Valgkomité
Per Ovlien
ikke leder
Kjersti Faanes
ikke leder
+ to som styret får fullmakt til å finne.

2 år igjen
1 år igjen

valgt for 1 år
valgt for 1 år

28. april 2016
Oddbjørn Arntsen

Etter møtet kom ordfører Marianne Grimstad Hansen og snakket om mye av det som skjer i
kommunen og spesielt i Frogner.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening tirsdag 21/4 2015
Tilstede: 17 personer inkludert 6 fra styret
1. Åpning
Liv Agnethe Espe åpnet og ledet møtet. Innkallingen ble godkjent.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Liv Agnethe Espe. Web-adressen kunne vært angitt på
årsberetningen.
Vedtak: godkjent
3. Regnskap / revisjonsberetning
Nina gikk gjennom regnskapet. Jan Nergaard gikk gjennom revisjonsberetningen.
Regnskapet var ryddig og fint.
Vedtak: godkjent
4. Kontingent
Kontingenten er fortsatt 150 kr pr person.
En mente vi var dårlig markedsført, også på Facebook. Flere ønsket et «Frogner
storvel».
5. Innkomne forslag
Ingen.
6. Valg
Bjørn Rønsen la fram valgkomiteens forslag. Forslagene ble vedtatt ved akklamasjon.
Resultater:
Styre
Leder
Liv Agnethe Espe
Nestleder
Harald Grøtt
Kasserer
Mona Bevum
Sekretær
Oddbjørn Arntsen
Styremedlem
Morten Olsen
Vara 1
Torkjell Øye
Vara 2(byggesaker)Tor S Rugsveen
Arrangementskomité
Berit Børke
Ivar Børke
Hilde Lillefoss
Kjersti Faanes
Gintas Orlauskis
Solveig Strøm
Roy Merli

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ny
ny
ny

gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ny
ny
gjenvalgt

1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
har bedt om fritak ett år
2 år
2 år
2 år

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
Revisorer
Jan Nergaard
Leif Hoel

ikke på valg
ny

1 år igjen
2 år

1 år
2 år
1 år igjen
1 år igjen
2 år
2 år
2 år

Valgkomité
Bjørn Rønsen,ikke leder
+ to som styret finner.

ikke på valg

1 år igjen

7. Eventuelt
Frogner bru
Liv Agnethe og Roy orienterte om planene. Det skal være en befaring 29.4. Bilbrua
blir neppe ferdig i 2017. Vi bør samarbeide med andre velforeninger (Storvelet) bl. a.
for å redusere den tida det ikke blir bilvei over elva.
Søppel
Vi arbeider fortsatt for å få mer system på søppeldunker og tømming. Alle kan bruke
«Mitt nabolag» for å rapportere om søppel ved det nye busskuret, stoppested Frogner
stasjon.
Husk ryddedugnad 5.5. kl. 19.
22. april 2015
Oddbjørn Arntsen

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening tirsdag 29/4 2014
Tilstede: 12 personer inkludert 6 fra styret
1. Åpning
Harald Grøtt åpnet og ledet møtet. Innkallingen ble godkjent.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Harald.
Det var noe diskusjon rundt tømming av søppeldunker og hundemøkk. Harald skal
møte kommunen i morgen om saken.
Vedtak: godkjent
3. Regnskap / revisjonsberetning
Harald gikk gjennom regnskapet. Jan Nergaard gikk gjennom revisjonsberetningen.
Regnskapet var ryddig og fint.
Vedtak: godkjent
4. Endring av vedtektene
Oddbjørn la fram styrets forslag til endringer. De ble i hovedsak vedtatt enstemmig,
noen med visse justeringer.
5. Kontingent
Det ble tre forslag som møtet stemte over.
1. 150 kr for enkeltperson, 200 kr for familie
2. 100 kr for enkeltperson, 200 kr for familie
3. 150 kr pr person

3 stemmer
1 stemme
8 stemmer, vedtatt

6. Innkomne forslag
Æresmedlemskap til Kåre Ausen, bl. a. for tømming av søppeldunker i årevis. Vedtatt.
7. Valg
Olaug la fram valgkomiteens forslag. Forslagene ble vedtatt ved akklamasjon.
Resultater:
Styre
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Liv Agnethe Espe
Harald Grøtt
Nina Grønlie
Oddbjørn Arntsen
Mona Bevum
Tor S Rugsveen
Rolf Conrad

Arrangementskomité
Kjersti Faanes, leder
Berit Børke
Ivar Børke
Louise Nordli Fjelland
Hilde Lillefoss

ny
gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ny

gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt
ny her
ikke på valg
ny

2 år
2 år
2 år
1 år igjen
2 år

1 år
1 år igjen
1 år igjen
2 år
2 år
1 år igjen
2 år

Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
Revisorer
Jan Nergaard
Bjørg Ausen

gjenvalgt
gjenvalgt

2 år
1 år

Valgkomité
Bjørn Rønsen, leder
Ragnhild Elmholt
Olaug Hexeberg
Vara

ny
gjenvalgt
gjenvalgt
ikke valgt

2 år
1 år
1 år

8. Eventuelt
Beboerne på Hexebergvegen skal lage en uttalelse om utvidelse av Esval
massedeponi. Velet vil gi et tilsvarende høringssvar.
Flaggstengene trenger noe vedlikehold. Styret sørger for det.

29. april 2014
Oddbjørn Arntsen

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening torsdag 25/4 2013
Tilstede: 15 personer inkludert 5 fra styret
1. Åpning
Harald Grøtt åpnet og ledet møtet. Innkallingen ble godkjent.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Harald.
Årsmeldingen ble godkjent.
Utfyllende informasjon om årsberetningen.
1 Sentrumsplassering. Kommunen har vedtatt at sentrum blir der det er.
2 Bygging i sentrum, hva skjer? Noen har fått nabovarsel med svarfrist 4.5. Generelt
skal det være informasjon om slikt på kommunens web-sider.
3 Rundkjøringa ved Hval. Skiltplanen kan ikke være fulgt, det er små skilt og 80 km/t.
Styret skal følge opp skiltplanen.
4 Kollektivtransport til Gardermoen. Bussen til Jessheim bør gå til Gardermoen uten
bytte av buss. Velet har sagt fra om dette til ordføreren. Ønske om tog til Gardermoen.
5 Leira bru, hva skjer? Veivesenet skal ha et møte i mai.
Turstier. Ei gruppe fra flere lag arbeider med en plan for traseer og merking.
6 Bygningene på stasjonen. Det kom ønske om aktiviteter der. Velet har deltatt på et
stort møte med kommunen, og vil følge saken.
7 Levende lys har skapt god stemning langs veiene i vinter. Velet vil gi en
påskjønnelse til Tron Svenke.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Revisor Jan redegjorde for status.
Bilagene er gjennomgått og ser ok ut.
Beholdningen har økt.
Det finnes kontoutskrifter, men det er ikke satt opp som et regnskap som revisorene vil
godkjenne.
Vedtak:
Det skal settes opp et regnskap. Revisorene får fullmakt til å godkjenne det. De som
var tilstede på årsmøtet skal få det tilsendt til orientering.
4. Innkomne forslag
Det var ett forslag: ”Frogner skole feirer 100 år i 2014. Er Frogner Velforening
interesserte i å bidra med noe som kan komme skolen, elever og andre i lokalmiljøet
til glede i den forbindelse; f.eks sponsing av en fotoutstilling på Frogner skole?”
Vedtak:
Styret tar stilling til forslaget.
5. Valg
Olaug la fram valgkomiteens forslag. Forslagene ble vedtatt ved akklamasjon.

Resultater:
Styre
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Liv Agnethe Espe
Harald Grøtt
Nina Grønlie
Oddbjørn Arntsen
Bjørn Rønsen
Mona Bevum
Tor S Rugsveen

Arrangementskomité
Berit Børke
Ivar Børke
Louise Nordli Fjelland

ikke på valg
ikke på valg
ny

ny
gjenvalgt
ny
ikke på valg
ikke på valg
ny
ny

1 år
2 år
2 år
1 år igjen
1 år igjen
2 år
2 år

1 år igjen
1 år igjen
2 år

Det har tidligere vært sju medlemmer, men her fantes ikke flere kandidater. Styret kan
fylle på dersom vi finner flere som er villig til å være med.
Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer.
Revisorer
Jan Nergaard
Bjørg Ausen

ikke på valg
ikke på valg

1 år igjen
1 år igjen

Valgkomité
Ragnhild Elmholt
Olaug Hexeberg

ikke på valg
ikke på valg

1 år igjen
1 år igjen

Det har tidligere vært tre personer i valgkomiteen.

4. mai 2013
Oddbjørn Arntsen

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 18/4 2012
Tilstede: 11 personer (+1 fra punkt 5) inkludert 4 fra styret
1. Åpning
Willy Ekre åpnet og ledet møtet. Nyenga borettslag hadde ikke fått innkalling. Det
skal de ha, selv om ikke hver beboer skal ha regning på kontingenten. Innkallingen ble
godkjent.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Willy. Styret fikk honnør for å arbeide med mange saker.
Årsmeldingen ble godkjent.
Utfyllende informasjon om årsberetningen.
1 Kommunen har en nyansatt gartner som blant annet skal ha Frogner som
arbeidsområde. Vi vil følge opp situasjonen med søppel og hageavfall i sentrum.
2 Det er fint med vimpler hele sommeren.
5 Ny sak om utvidelse av Esval massedeponi er nedstemt i MU, men skal avgjøres i
kommunestyret. Velet vil delta på et møte 3. mai.
6 Vi har søkt om midler til rydding i skogen langs Leira.
7 Forslag om at matebuss kan gå mellom Orderudfeltet ved Sørumsand og
Vardefjellet/Heksebergåsen. Det var også noe diskusjon om gangvei/gangsti til ny
jernbanestasjon.
- Vi må følge med på åpningstidene for svømmebassenget på Melvold
ungdomsskole.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Bjørn Staahle redegjorde for hovedpunktene i regnskapet.
Jan Nergaard leste revisjonsberetning som konkluderte med å anbefale godkjenning.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
4. Formalisering av utegruppa.
Gruppa ønsker avløsning. Vi går inn for at kommunen overtar arbeidet. Se også punkt
2.
5. Innkomne forslag
Det var ingen.
6. Valg
Ettersom medlemmene i valgkomiteen hadde trukket seg en etter en, hadde styret
forberedt forslag til kandidater. Forslagene ble vedtatt ved akklamasjon.
Resultater:
Styre
Leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Willy Ekre
Harald Grøtt
Oddbjørn Arntsen
Bjørn Rønsen
Kjetil Teigen
Liv Agnethe Espe
Bjørn Staahle

gjenvalgt
ikke på valg
gjenvalgt
opprykk
ny
ny

1 år
1 år igjen
2 år
2 år
2 år
2 år
inntil videre

Arrangementskomité
Øystein Hammeren (leder)
Jill-Connie Lorentsen
Berit Børke
Ivar Børke
Elena Odea Nossova
Kari Breck

gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ny

2 år
1 år
2 år
2 år
1 år igjen
1 år igjen

Det har tidligere vært sju medlemmer, men her fantes ikke mer enn seks kandidater.
Juletrekomité
Komiteen er selvstyrt og velger selv sine medlemmer. Den er nå forsterket med Bjørn
Asak.
Revisorer
Jan Nergaard
Bjørg Ausen

gjenvalgt
ny

2 år
2 år

Valgkomité
Ragnhild Elmholt
ny
2 år
Olaug Hexeberg
ny
2 år
XX
ny
1 år
XX Styret får fullmakt til å komplettere med et medlem.

Etter møtet var ordet fritt.
 Det ble etterlyst mer engasjement, ikke i styret, men blant medlemmene. Få
med de yngre, blant annet på årsmøtet.
 Vi bør selge medlemskap på sankthansfesten.
 Vi kan verve innflyttere mer aktivt ved å følge med på eiendomsoverdragelser.
 Har kommunen en «velkomstpakke» til nye innbyggere? Nei, ikke nå lengre.
 Har Frogner en fødselsdag? Nei, men velforeningen ble stiftet 21.4.1949.
Grendehusets dag kan fungere som «Frognerdagen».
 Velet bør være mer aktive i Grendehuset.
 Det var litt informasjon om Storvelet.
 Sørum kunstforening har gjenoppstått. Velet bør få tak i en skulptur av
frognerkunstneren Hans Chr. Bergersen for å ha en på Frogner. Det finnes
kanskje en på Biblioteket.

26. april 2012
Oddbjørn Arntsen

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening torsdag 5/5 2011
Tilstede: 16 personer inkludert 6 fra styret
1. Åpning
Willy Ekre åpnet og ledet møtet. Innkallingen ble godkjent.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Willy. En liten rettelse, det er 16 flagg. Ei flaggstang er ødelagt.
Styret fikk honnør for å arbeide med mange saker.
Årsmeldingen ble godkjent.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Bjørn Staahle redegjorde for hovedpunktene i regnskapet.
Jan Nergaard leste revisjonsberetning som konkluderte med å anbefale godkjenning.
Årsmøtet godkjente regnskapet.
I fjor fikk revisor fullmakt av årsmøtet til å godkjenne regnskapet når bilagene er på
plass. Det er de, og fjorårets regnskap er godkjent.
4. Formalisering av utegruppa.
Neste uke skal vi i møte med kommunen. Utegruppa fungerer knapt, og styret ser på
andre muligheter for å løse oppgavene. Styret har vedtatt å kjøpe vimler og la dem
henge oppe hele sommertida i år. Likevel blir det flagg på 17. mai.
Det er mye søppel langs FV 171. En mente også at vi bør delta i neste års
«ruskenaksjon»
5. Innkomne forslag
Det var ingen.
6. Valg
Forslagene fra valgkomiteen ble vedtatt uten motkandidater og uten avstemning.
Resultater:
Styre
Leder
Nestleder/kasserer
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Willy Ekre
Bjørn Staahle
Oddbjørn Arntsen
An-Magritt Skancke-Garmaker
Harald Grøtt
Bjørn Rønsen
Trond Storm

Arrangementskomité
Øystein Hammeren (leder)
Jill-Connie Lorentsen
Berit Børke
Ivar Børke
Elena Odea Nossova
NN
NN

ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
gjenvalgt
ny
ny

1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
2 år
2 år
2 år

gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg
igjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg

1 år
1 år igjen
1 år igjen
1 år igjen
2 år
1 år igjen
1 år igjen

NN: Styret og valgkomiteen får fullmakt til å komplettere med to medlemmer.
Revisorer
Revisorene ble gjenvalgt, men de var ikke på valg ifølge fjorårets årsmøtereferat.
Jan Nergaard
ikke på valg 1 år igjen
Tor-Arne Lie Jensen
ikke på valg 1 år igjen
Valgkomité
Ivar Øygarden
ikke på valg 1 år igjen
Tam Nguyen
ikke på valg 1 år igjen
XX
ny
2 år?
XX Styret får fullmakt til å komplettere med et medlem.
Etter møtet var ordet fritt.
-

-

-

-

Eiendeler bør inn i regnskapet neste gang. Gjelder bl. a. Grillhytta, benker/bord,
flagg og flaggstenger. Dessuten andelene i Grendehuset.
Sekretæren må sende informasjon til alle som ble valgt på årsmøtet.
Grendehuset går med underskudd. Det kommer et initiativ til høsten for å vekke
dugnadsånden igjen. Velet må være med.
Forslag om at Storvelet bør ta initiativ til planlegging av sentrum.
Sykehjem. Samhandlingsreformen kommer, med behov for flere sykehjemsplasser.
Vi bør snakke med rådmannen om å få et på Frogner, for eksempel ved dagens
jernbanestasjon. Bør være en sak for storvelet.
Fysioterapeut. Frogner har en hjemmel. Hvor havner nr to? Det er ikke bestemt
ennå.
Vi må stille krav til Jernbaneverket ifm. ny stasjon. Matebuss, parkering osv.
Gangvei til Melvold ungdomsskole ble lovt i fjor. Kommer trolig samtidig med ny
stasjon.
Trafikken på Trondheimsvegen. Det er stor frustrasjon over økt trafikk og utendørs
støy. Brusletta ønsker støtte fra velet. Statens veivesen eier veien. De sier
støynivået er for lavt til å gi støyskjerm.
Pass også på at Hexebergvegen ikke blir en stor gjennomfartsvei til Gjerdrum.

9. mai 2011
Oddbjørn Arntsen

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 21/04 2010 kl 19.00
Tilstede: 22 personer inkludert alle 5 fra styret
1. Åpning
Jill-Connie Lorentsen åpnet møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Willy Ekre
ledet resten av møtet.
2. Årsmeldingen
ble gjennomgått av Willy. Det kom spørsmål om hva som ligger i ”kultursal”. Flere
lag og ildsjeler arbeider for en teater/kultursal i forbindelse med den forestående
utvidelse av ungdomsskolen.
Årsmeldingen ble vedtatt.
3. Regnskap / revisjonsberetning
An-Magritt Skancke-Garmaker redegjorde for regnskapet som viser et overskudd. Det
kom spørsmål om utdeling av giroer/verving har ført til flere medlemmer. Svaret er at
det er for tidlig å si noe om dette, da kontingenten ikke har forfalt for i år.
Jan Nergaard leste revisorenes beretning. Det er påpekt at noen bilag mangler. Flere av
disse finnes og vil bli fremskaffet. For noen må det innhentes kvittering fra
mottakerne. Revisor gis fullmakt av årsmøtet til å godkjenne regnskapet når bilagene
er på plass.
4. Formalisering av utegruppa.
Dette er en mer eller mindre selvoppnevnt gruppe som i flere år har ordnet med
blomsterplanting, flagging, tømming av hundemøkk, søppel med mer. Det var en del
diskusjon om gruppas tilhørighet og rolle ift. det forestående møtet om forskjønning
av sentrum 5.5.
Vedtak: Utegruppa inviteres til første styremøte for konstituering.
5. Innkomne forslag
Det var en sak fra styret: Søknader om økonomisk støtte.
Det var en klar stemning for at slik støtte skal gagne flest mulig. Vi skal kreve at
søknaden er begrunnet, dvs at midlene går til konkrete tiltak.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å gi penger hvis det er til felles beste. Det ble ikke satt
noen grense, men henvist til vår formålsparagraf.
6. Valg
Olaug Hexeberg la fram valgkomiteens innstilling
Resultater:
Styre
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Willy Ekre
Bjørn Staahle
Oddbjørn Arntsen
An-Magritt Skancke-Garmaker
Harald Grøtt
Bjørn Rønsen
Trond Storm

ny, hadde 1 år igjen
ny
gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ny
ny

1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år

Arrangementskomité
Øystein Hammeren (leder)
Jill-Connie Lorentsen
Berit Børke
Ivar Børke
Elena Odea Nossova
Elisabeth Øye
Hans Øye

gjenvalgt
ny
ny
ny
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år

Revisorer
Jan Nergaard
Tor-Arne Lie Jensen

gjenvalgt
ny

2 år
2 år

Valgkomité
Ivar Øygarden
Tam Nguyen
Olaug Hexeberg

gjenvalgt
gjenvalgt
gjenvalgt

2 år
2 år
2 år

Etter møtet var ordet fritt.
-

-

Varamedlemmene vil bli innkalt til alle styremøtene.
Neste år er det 200 år siden eventyrsamler Asbjørnsen ble født. Historielaget v Dag
Winding Sørensen ønsker et samarbeid om å feire dette.
Barneteateret Rabalder er innstilt til en pengepremie. Stem på dem på rb.no.
Sekretæren må sende informasjon til alle som ble valgt på årsmøtet.
Willy orienterte om kultursalen som planlegges inn i ”nye” Melvold
ungsomsskole.
Trafikken på Trondheimsvegen gjennom Frogner øker, og miljøet lider. Forslag
om at en alternativ trase bør utredes. Pass også på at Hexebergvegen ikke blir en
stor gjennomfartsvei til Gjerdrum.
Angående møtet 5.5, send forslag til hagroet@online.no.
Utebenker. Er det behov noe sted så si fra til styret.

21. april 2010
Oddbjørn Arntsen

Frogner Velforening
Årsmøtereferat
Frogner velforening avholdt årsmøte på Frogner Grendehus, onsdag 22 april 2009.
Tilstede var 20 medlemmer hvorav 4 fra styret. Styremedlem Oddbjørn Arntzen
hadde meldt forfall.
Årsmøte innkallingen ble godkjent og styrets leder Jill Connie Lorentsen åpnet møte
og gikk gjennom styrets årsberetning. Det ble deretter vedtatt å bytte om
innkallingens pkt 4 og 5 slik at valg ble holdt før eventuelle saker.
Deretter ble det holdt en kort orientering om tilkommet informasjon vedrørende
trafikksituasjonen, bl.a et brev fra Sørum Kommune om igangsetting av grunnerverv
for ferdigbygging av fortauet langs Gauteidveien , og det kan se ut som om det nå vil
skje noe fra kommunens side innen overskuelig fremtid.
Ida Fredrikke Halsan presenterte velforeningens regnskap som var godkjent av revisor
Jan Nergård. Regnskapet viste en utgående balanse på kr.43.434,21 på kapitalkontoen
og 15.674,32 på driftskontoen pr 31.12.2008.

Valg :
Etter valgkomiteens innstilling ble følgende styre av Frogner Vel for 2009
enstemmig valgt:

Leder:

Jill Connie Lorentsen
Willy Ekre
An-Magritt Skancke-Garmaker
Oddbjørn Arntsen
Harald Grøtt

periode.

1 år
2 år
1 år
1 år
2 år

Styret konsoliderer seg selv på første styremøte den 18 mai 2009.
Vara 1
Vara 2

Erling Olsen
Ida Fredrikke Halsan

1 år
1 år

Arrangementskomite:
Øystein Hammeren
Gine Ruud Wiker
Bjørg Dyrli
Elena Odea Nossova
Elisabeth Øye
Hans Øye

1 år
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

Jan Nergård
Idar Haugen

1 år
1 år.

Revisorer:

Valgkomite:
Ivar Øygarden
Tam Nguyen
Olaug Hexeberg

1 år
1 år
1 år

Innkomne saker:
1.
Marie Pleym ønsker at velforeningen skal arbeide for trafikksikring på Vardefjellet og
for å få egne bussruter dit. Frogner Velforening vil inntill det er dannet egen
velforening i Vardefjellet arbeide med disses saker og bistå den kommende
velforening i deres oppstart med kommende samarbeide.
2.
Velforeningen v Erling Olsen har fått 200 reflekser fra Veidirektoratet og under dette
møtet fikk vi ca 100 til fra arrangementskomiteen og skal avholde en refleksaksjon i
Frogner sentrum når høstmørket setter inn.
3.
Det har kommet oppfordringer for å hedre bygdas ildsjeler. Frogner er et unikt tettsted
hvor det er en rekke mennesker som bruker av sin tid for å gjøre Frogner til et av de
beste steder å bo. Det heises flagg og plantes blomster. Sages og tennes julegraner
arrangeres julegrantenning og det feires St Hans på nyslått eng ved den gamle
danseplassen langs elva. Dette hadde ikke vært mulig uten disse menneskene som gir
av sin tid for alles beste. Det har derfor blitt produsert opp noen små
oppmerksomheter ”Frogner Velforening`s Takk for Innsatsen” krusene.
Disse deles ut til de som har gitt av sin tid hatt verv og gjort Frogner Velforenings
arbeide til en suksess.
2009 er Frogner Velforenings 60 års jubileum. Det ble delt ut krus til de av de
tilstedeværende som hadde deltatt gjennom noen av disse årene .
Årsmøtet ble formelt avsluttet.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 23/04 2008 kl 19.00
Endret 29.4.08

Tilstede fra styret: Jill-Connie, Erling E, Eva Lina, Ida og Oddbjørn (referent)
Antall medlemmer: 13
1. Åpning
Innkallingen ble godkjent.
2. Årsmeldingen ble gjennomgått av Jill-Connie
Jan Nergård takket Erling for flagging. Han påpekte at vi bør samle oss om tiltak vi vil
gå inn for ifm ny plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet. Styret vil komme med
innspill innen svarfristen i mai.
Jan etterlyste noe om medlemsutviklingen i årsmeldingen.
3. Regnskap / revisjonsberetning
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger. Revisor Jan berømmet et meget ryddig
regnskap. Kontingentinntektene har gått ned i flere år. Siste år skyldes det bl. a. at et
borettslag ikke lenger har kollektivt medlemskap. Det er også mange andre vel og
beboerforeninger i området.
Vi har gitt Skigruppa tilskudd. Det ble reist spørsmål om de bygger opp kapital.
Forslag om å sette opp skilt ved skiløpa ved Kirkevegen om at løypa er støttet av
Velforeningen.
4. Innkomne forslag
Søknad fra beboere i Lerkevegen om støtte til oppgradering av lekeplass/løkke/turmål.
Styret vil søke kommunen om støtte til benker og bord i Lerkevegen og eventuelt
Klokkerstuvegen.
5. Valg (resultater)
Styret
Leder
Jill-Connie Lorentsen
Nestleder
Ida Fredrikke Halsan
Sekretær
Oddbjørn Arntsen
Kasserer
An-Magritt Skancke-Garmaker
Styremedlem Stine Mariåsen
Vara 1
Erling Olsen
Vara 2
Jens Dræge
Arrangementskomité
Øystein Hammeren
Gine Ruud Wiker
Ingunn Dalseth
Ivar Øygarden
Bjørg Dyrli
Revisorer
Jan Nergaard
Idar Haugen
Valgkomité
Ivar Øygarden
Tam Nguyen
Olaug Hexeberg

gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ny
ny
ikke på valg
ikke på valg

1 år

2 år
2 år

gjenvalgt
gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

2 år
2 år

gjenvalgt
gjenvalgt

2 år
2 år

(var trolig ikke på valg)
(var trolig ikke på valg)

gjenvalgt
ikke på valg
ikke på valg

2 år

(ifølge forrige årsmøtereferat)
(ifølge forrige årsmøtereferat)
(ifølge forrige årsmøtereferat)

6. Etter møtet var ordet fritt.
- Brukarene til den gamle Børkebrua er severdigheter.
- En gammel delestein ved Skillebekk, Trondheimsvegen, bør flyttes fram i lyset,
nærmere barnehagen. Vi bør skrive til Veivesenet.
- Hull i Frognervegen ved Statoil.
- Et vikepliktsskilt i Frognervegen mellom undergangen og Lerkevegen er snudd.
- Kjørende fra Vardefjellet har vikeplikt for trafikk fra Åsheimvegen etter
høyreregelen. Men den respekteres ikke.
- De som bor nærmest Trondheimsvegen på Brusletta merker økt trafikk og støy. De
vil undersøke mulighetene for støyskjerm.
- P-plasser er mangelvare flere steder i Frogner.
- En stor stein fra Ole Svenke finnes. Jan skal sørge for at den blir reist igjen.
- Naboens må stenge 1.6 da Kiwi overtar lokalene. Vi tar kontakt for eventuelt å støtte
Naboens forsøk på å finne andre lokaler.

Referat fra Årsmøte i Frogner velforening onsdag 25/04 2007 kl 19.00
Tilstede fra styret: Jill-Connie, Erling E, og Ida (referent)
Antall medlemmer: 13

1. Åpning
Innkallingen ble godkjent.

2. Årsmeldingen ble lest opp. Hver sak ble kommentert etterhvert.
a) Trafikksikkerhet
Det finnes et tettstedsutvalg i Frogner som engasjerer seg i trafikksikkerhet. Disse
ønsker tettere samarbeid med Frogner Velforening. Vellet kaller dem inn til et
møte før sommeren. Leder Hans Stenslet kan kontaktes på
hansstenslet@hotmail.com eller 63820320 / 95707258. Det kom opp mange
forslag for å øke trafikksikkerheten i Frogner sentrum. Vellet vil ta tak i disse.
b) Julegrantenning
Vellykket arrangement. Det lyktes ikke Frogner vel å motta økonomisk støtte fra
andre velforeninger i området.
c) St.Hans feiring
Fjorårets arrangement var en suksess. Årets arrangement er under planlegging.
Nærmere info kommer.
d) Flaggheising
All honnør til Erling Egeberg for jobben han gjør. Det kom forslag om at vellet
skal ta betalt for å flagge ved konfirmasjoner, bryllup etc. Vi vurderer saken på
neste møte.
e) Gressklipping, planting av blomster og søppelplukking.
Også her fikk Erling ros for sin innsats.

3. Regnskap / Revisjonsberetning.
Regnskapet ble godkjent uten anmerkninger.

4. Innkomne forslag / Spørsmål
a) Hvor kommer hjelpen fra hvis det brenner i Frogner? 110sentralen sender alltid
nærmeste bil.
b) Hva vil Sørum Arbeiderparti gjøre for Frogner? Frogner Velforening er ingen
politisk organisasjon, og ønsker derfor ikke å foreta seg noe rundt denne saken.

c) Angående gangvei langs Frognervegen. Hvem tar ansvaret hvis en ulykke
skjer? Når blir gangveien ferdig utbedret? Frogner Vel fortsetter å purre på
kommunen.
d) Når blir turveien til Hexeberg ferdig? Frogner vel har sjekket opp, og fått
skriftlig tilbakemelding om at turveien vil stå ferdig i løpet av dette året.

e) Frogner Stasjon. Kan benkene flyttes slik at det går an å sitte på dem mens
man venter på toget. Erling har ringt og fått bekreftet at Jernbaneverket vil
flytte benkene i løpet av første halvår. Vi følger med om dette blir fulgt opp.
f) Kan SL sette opp matebusser til tog stasjonen? Det kom fram at dette har vært
opp før, og SL er ikke interessert.
5. Valg (Resultater)
Styret
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Jill-Connie Lorentsen
Ida Fredrikke Halsan
Oddbjørn Arntsen
Eva-Lina Ø. Bjerke
Erling Egeberg
Erling Olsen
Jens Dræge

gjv.
ny
ny
gjv.
gjv.
gjv.
gjv.

1 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år.

Arrangementskomité
Øystein Hammeren
Gine Ruud Wiker
Ingunn Dalseth
Ivar Øygarden
Bjørg Dyrli

ipv
ipv
gjv.
ny
ny

1 år
1 år
2 år
2 år
2 år

Revisorer
Jan Nergaard
Idar Haugen

gjv
gjv

2 år
2 år

Valgkomité
Ivar Øygarden
Tam Nguyen
Olaug Hexeberg

ipv.
gjv
ny

1 år
2 år
2 år

