Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 24/01 2018
Tilstede: Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Harald, Lisa, Morten, Tor-Arne.

Sak 26: Trafikkmøte FAU
Gangbrua over leira skal bygges i løpet av ½ år. Anbudet er avgjort, og oppstart forventes
før jul i år. Når den er ferdig begynner man på kjørebrua, som det skal ta ett år å skifte ut.
Sak 27: Flagging under NM i badminton
Idrettslaget får låne flagg og stenger til helga 2.-4.2.
Sak 28: Årsmøte 2018
Møtet begynner kl. 19 den 18.04.2018.
Harald bestiller kafeen i Grendehuset.
Oddbjørn skriver utkast til årsberetning.
Mona lager regnskap og leverer til revisor.
Mona bestiller kringle.
Louise kjøper kaffe.
Sak 29: Valgkomite
Styret må gjøre jobben når vi ikke har noen valgkomite. Tas opp på neste styremøte.
Sak 30: Planprogram Bjørkemoen næringsområde
Styret ønsker ikke å uttale seg.
Sak 31: Navnesak for Melvoll/Melvold
Styret ønsker ikke å uttale seg.
Sak 32: Innkommet post
Kun reklame.
Sak 33: Eventuelt
 Louise har vært med et firma på befaring for å se på muligheter for
julebelysning/julegate. Vi venter på tilbud/forslag.
 Neste styremøte blir torsdag 1.3. Saker: valg/årsmøte.

Oddbjørn Arntsen 24.01.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 8/3 2018
Tilstede: Harald, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Lisa, Morten, Tor-Arne.

Sak 34: Årsmøte 2018
Harald bestiller kafeen i Grendehuset.
Oddbjørn skriver utkast til årsberetning. Innkalling på web og Fb. Sender ut forslag til
roder for utdelingen.
Louise lager infoskriv og kjøper kaffe.
Mona kjøper 600 giroblanketter.
Mona har bestilt kringle.
Innkalling, infoskriv og giro deles ut ca. 3.-4.4.
Vi har ingen lederkandidat. Alle forsøker å spørre flere om å ta ulike verv.
Arrangementskomiteen trenger også forsterkning. Vi samordner oss pr e-post.
Sak 35: Regnskapet
Regnskapet er revidert, og ble levert til Oddbjørn. Vi har hatt to år med fallende
medlemstall.
Sak 36: Kulturmidler
Oddbjørn lager søknad om kulturmidler. Innholdet må vi ta pr e-post.
Sak 37: Mere bygging i Kirkebakken
Nabovarsel har gått ut om flere boliger sør for blokkene som det nå er innflytting i.
Sak 38: Innkommet post
Ikke noe.
Sak 39: Eventuelt
 Møterom for oss. Rommet «vårt» i grendehuset er lite egnet til møter pga. kulda.
Samtidig vil vi støtte Grendehuset, som har fått mindre utleie etter at skolen og
idrettsanlegget ble bygd ut.
 Kommunen spør om informasjon om biler til et snødeponi i steinbruddet.
 Julebelysning vil fort koste mer enn 100 000 kr. Vi utsetter det til 2019 og forsøker
å få med næringslivet. Vi bør invitere Frogner næringsforum til diskusjon om
julebelysning.
 Hva skjer med turstiene når Ausenfjellet 2 bygges ut som industrifelt?
Kommunestyret behandle planene 15.3.Vei er et hovedtema.
 Neste styremøte blir torsdag 5.4. Saker: valg/årsmøte.

Oddbjørn Arntsen 13.03.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 5/4 2018
Tilstede: Harald, Lisa, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Louise, Morten, Tor-Arne.

Sak 40: Nye kandidater til verv
Lisa har skaffet to kandidater til styret. Vi har ingen lederkandidat, og vi mangler fortsatt
en del i arrangementskomiteen.
Sak 41: Årsmøte 2018
Styremedlemmene møter opp kl. 18.
Lokalet er bestilt.
Lisa skriver ut ca. 10 saksdokumenter til møtet. De ligger også på frognervel.no.
Styret har en sak til årsmøtet. Skal vi si opp postboksen vår?
Vi bør også undersøke om vi kan ha offentlig e-postkasse (Digipost o.l.)
Vi delte infoskriv og giroer mellom oss og bringer det ut i postkassene denne helga.
Rodene ble fordelt slik:
1 og 3 Lisa og Mona
ca 500 stk
2 Harald
ca 150 stk
4 Louise
5 Oddbjørn
ca 200 stk
Nytt: Etter årsmøtet blir det et kort styremøte.
Sak 42: Kontoplan
Vedtaket fra 06.03.2017 om to nye kontoer settes ut i livet fra 01.01.2018. Kontoene heter
• grillhytta
• gaver og tilskudd
Sak 43: Innkommet post
Ikke noe.
Sak 44: Eventuelt
 Oddbjørn har sendt søknaden om kulturmidler
 Møterom for oss er ikke avgjort
 Grendehuset er interessert i en felles jubileumsfeiring neste år. Det bør bli en felles
arrangementskomite.
 Stenging av Frognervegen virker unødvendig om natt. Lisa tar det opp med
kommunen, og spør samtidig om gangpassasjen til Duevegen kan forbedres.
 Lisa tar vimpelheisingen 14.4.
 Dugnad og snileaksjon blir 8.5.
 Neste styremøte blir rett etter årsmøtet.

Oddbjørn Arntsen 05.04.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 18/4 2018
Tilstede: Bjørg, Harald, Lisa, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Morten.

Sak 1/2018-2019: Konstituering av styret
Leder
Mona Bevum
Nestleder
Harald Grøtt
Kasserer
Lisbeth Munoz
Sekretær
Oddbjørn Arntsen
Styremedlem med
ansvar for arrangementene
Louise Fjelland
Vara
Lisa Bangaru Melheim
Vara
Bjørg Holum Kristiansen
Sak 2: Manglende flaggstenger
To flaggstenger har forsvunnet i anleggsperioden ved skole. Kommunen mener vi bør
sette opp de nye. Mona svarer kommunen at kommunen eller entreprenøren må ta hele
ansvaret, dvs. både innkjøp og oppsetting. Kommunen er bedre i stand til å vurdere
plasseringen, vi kjenner ikke reglene som gjelder for slikt langs veien.
Sak 3: Ausenfjellet
Lunderåsen vest vel vil komme med en uttalelse som vi kan kommentere og støtte. Den
bør ferdigstilles neste uke.
Sak 4: Rusken 8.5.
Henting av avfallet skjer 11.5. Det passer bra for oss.
Vi får noe utstyr fra Rusken sentralt. Hvor skal vi ta sekker fra?
Harald har tilhenger.
Det blir is til barna.
Velet inviterer via Facebook og lapper i postkassene. Husk at alle selv må ta med vest.
Nemaslug deles ut samme dag, etter at søppelplukkingen er ferdig.
Deretter blir det kringle og kaffe på Lønsjen.
Sak 5: Julegate/lys
Mona og Louise arbeider videre med ulike interessenter og sponsorer som
Næringsforum, kommunen (Erik Vea), utbyggere, Kiwi.
Sak 7: Møterom og lagerplass
Mona ordner det.
Sak 44: Eventuelt
 Oddbjørn oppdaterer kontaktinformasjon på kommunens side for lag og foreninger.
 Neste styremøte blir torsdag 24. mai. Arrangementskomiteen inviteres med.

Oddbjørn Arntsen 04.05.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 24/5 2018
Tilstede: Harald, Lisa, Louise (ikke sak 13-14), Mona, Oddbjørn. Sak 9 også Solveig
Strøm og Torkjell Øye.
Fraværende: Bjørg, Lisbeth.

Sak 8/2018-2019: Sankthansfeiring
Plakater er klare.
Harald spør om slått og søker om bål (grunneier og brannvesen).
Harald har brannslange og leker som overlates til Solveig.
Solveig skaffer grillkull og tennvæske.
Louise skaffer søppelsekker.
Torkjell skaffer ved til bålet.
Skal vi ha trekkspillmusikk?
Eventuell avlysing eller utsettelse bør kunngjøres 1-2 dager på forhånd.
Sak 9: Det nye styret
Forrige styrereferat har ikke kommet ut i oppdatert utgave. Slik ble det:
Leder
Mona Bevum
Nestleder
Harald Grøtt
Kasserer
Lisbeth Munoz
Sekretær
Oddbjørn Arntsen
Styremedlem
Louise Fjelland
Vara
Lisa Bangaru Melheim
Vara
Bjørg Holum Kristiansen
Sak 10: Fordeling av oppgaver
Mona kontakter veivesenet om plassering av flaggstenger og eventuelt en befaring.
Mona kontakter kommunen (Ragnhild Malfang) om strøm til framtidig julebelysning.
Sak 11: Evaluering av Rusken
Det er igjen noe nemaslug. Louise skaffer mere lokkemiddel, slik at det kan deles ut.
Sak 12: Nytt fast møterom
Vi er tilbudt møterom 2 i hallen. Prisen er 300 kr pr gang (to timer) med en kanne kaffe.
Dette er 50 kr mer enn i grendehuset, men det er et bedre rom å være i om vinteren. Vi
får også ha et skap der.
Vedtatt.
Sak 13: Postboks/velets adresse
Det kom forslag om å beholde postboksen, mest fordi kommunen ikke har klart å forholde
seg til vår adresse som ligger på kommunens web-sider. Flertallet gikk inn for å si opp
postboksen. Vi kan benytte Lisas adresse, der er det ei ledig postkasse.
Sak 14: Eventuelt
 Eierskap til to små jordlapper, tas opp på neste styremøte.
 Neste styremøte blir torsdag 16. august.

Oddbjørn Arntsen 24.05.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 16/8 2018
Tilstede: Harald, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Bjørg, Lisa, Lisbeth.

Sak 15/2018-2019: Godkjenning av referat fra styremøte 24. mai
Styrereferat er automatisk godkjent en uke etter at siste endring er sendt ut.
Sak 16: Snegleaksjon
Det blir ny snegleaksjon midt i september. Vi kjøper beger til utdeling. Mona og Louise
står for utdelingen, trolig mandag17.9 kl. 18 ved svømmehallen.
Sak 17: Fire små parseller
Kommunen må gi oss skriftlig informasjon om hvilket ansvar det vil være for oss.Saken
utsettes til vi har fått det.
Sak 18: Kommuneplan
Kommunen har innkalt til møte 30.08. kl. 19 i Kultursalen. De som kan, går på det.
Sak 19: Skoglyfjellet sør
Vi avventer om andre vel tar det opp i storvelet.
Sak 20: Deponering av jord ved Kirkevegen
900 latebillass over to år er en liten økning i trafikken. Vi gjør ikke noe i denne saken.
Sak 21: Frogner sentrum etter byggeperioden
ØIE ønsker å sette opp en statue lagd av Hans Christian Bergersen, som bodde på
Frogner. Den støpes i bronse. Velet støtter forslaget.
Mona har spurt vegvesenet om tillatelse til å lyssette trærne langs Trondheimsvegen. Hun
har også bedt Bane nor om å pusse opp jernbanebrua.
Mona innkaller til møte med handelsstanden, Frogner utvikling, ØIE og kommunen.
Louies og Mona er vår prosjektgruppe.
Sak 22: Årets æresmedlem
Flere kandidater ble diskutert. Avgjøres seinere.
Sak 23: Flaggstenger
Vi tar en befaring etter dette møtet og sprayer merker der to nye stenger bør stå, og hvor
en bør flyttes.
Sak 24: Eventuelt
 Mona skal i møte om Ausenfjellet 21.8. med velene og naboer.
 Lekeplass i Klokkerstuvegen. Mona sjekker eierskap og hvem som vedlikeholder
den.
 Det er byggestart på Hvalsjordet i høst. 75 boliger i første omgang, men bare 50 pr
år. Totalt kan det bli 800 boliger.
 Mona kjøper et låsbart skap til å ha i møterommet.
Sak 25: Neste styremøte
Neste styremøte blir mandag 17.9. Mona innkaller.

Oddbjørn Arntsen 24.08.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening mandag 17/9 2018
Tilstede: Bjørg , Harald, Lisa, Lisbeth, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Louise.

Sak 26/2018-2019: De fire tomteparsellene
Vi har fortsatt ikke fått tilbakemelding fra Jan Helander fra Sørum Kommune angående
de fellesarealene som de vil at vi skal overta.
Kan Bruslatta og Løkka huserierforeninger eie parsellene, de vedlikeholder dem nå. Mona
kontakter dem.
Sak 27: Ausenfjellutbyggingen
Orienteringsøtet i morgen er utsatt til 15. oktober. Det blir et åpent møte med bl. a.
ordføreren og utbyggeren. Frogner Vel har sagt oss villig til å støtte aksjonsgruppa i
denne saken. Vi er i berørt av denne utbyggingen, først og fremst med til den økte
trungtransporten det vil bli. Mona stiller på møtet.
Sak 28: Julegrantenningen
Mona har snakket med biblioteket, Torkjell Øie og Solveig Strøm og konkludert med at
dette vil foregå på samme måte som i fjor. Vi trenger en fra styret som kan være
kontakten med arrangementskommiteen. I
Komiteen kan innkalles til neste styremøte. Lisa utfordrer småbarnforeldrene til å bli med
og arrangere.
Nisser: Harald og Oddbjørn
Sak 29: Årets æresmedlem
Enstemmig innstilling. Unntatt fra referatet.
Sak 30: Årshjulet
15.2. er søknadsfrist til sparebankstiftelsen. Da kan vi søke om noe til lys. Tas opp i
styremøtet i januar.
De to nye flaggstengene skal komme opp i september. Vimplene er falmet, og må skiftes
til neste sesong. Vi kan kjøpe noen med bedre kvalitet fra Flaggstang.no.
Sak 31: «Friskus» inviterer oss til møte den 20.
Noen som vil møte? Nei.
Sak 32: Møte om Lillestrøm kommune
Arbeiderpartiet inviterer til åpent møte den 27. sept. og ønsker å informere om planer for
den nye Lillestrøm kommune, noen som føler seg kallet? Nei.
Sak 33: Vinterlys
Vi har fått tilbakemeldingen fra Vegvesenet om montering av lys i trærne langs veien.
Louise og Mona kommer i gang etter hvert med sponsorarbeidet.
Sak 34: Eventuelt
 Adresseforandring er registrert av posten.
 Regnskapet er nå digitalt.
 Neste møte blir 16.10.
17.09.2018 Oddbjørn Arntsen

Referat fra styremøte i Frogner velforening tirsdag 16/10 2018
Tilstede: Harald, Lisa, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Bjørg.

Sak 35/2018-2019 Julegrantenning
Torkjell har kontroll på julegran. Ingen nye har meldt seg til komiteen.
Solveig ordner godterier. Roy Petter er bestilt til lyd. Harald kan kjøre ham.
Mona spør Solveig Gran om å synge. Kan Tron S lage islykter igjen?
Vi planlegger ikke noen plakater i år, info på Facebook er tilstrekkelig.
Sak 36: Innkommen post
Ingenting.
Sak 37: Ausenfjellutbyggingen
Over 100 var på møtet i går. Vi får referat fra møtet med kommunen. Avgjørelse kommer
trolig neste onsdag.
Sak 38: De fire tomtepersellene
Mona har snakket med Egil Rokstad i Brusletta 1 angående den ene parsellen som de
har tatt ansvar for og holder vedlike. De var villige til å jobbe med eierskapet, men en del
formaliteter må til.
Løkka/Brusletta beboerforening har ansvaret for de tre resterende parsellene. Lisa ta seg
av det.
Sak 39: Årets æresmedlem
Mona har handlet vase. Hun sørger også for gravering.
Sak 40: Vinterlys 2019
En ide er å henge det på flaggstengene våre. Noen mulige sponsorer ble identifisert.
Louise og Mona fortsetter arbeidet.
Sak 41: Eventuelt
 Brua er litt forsinket. Avskoging skal skje i november.
 Neste styremøte blir onsdag 14. november.

Oddbjørn Arntsen 17.10.2018

Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 14/11 2018
Tilstede: Harald, Lisa, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn. Solveig Strøm sak 42.
Fraværende: Bjørg.

Sak 42/2018-2019 Julegrantenning (også sak 35)
Hvordan ligger vi an i løypa?
Juletre og lys
Torkjell m.fl. har kontroll
Godteposer/pakking av disse
Vi lager 200 poser.
Pakkes lørdag på gamleskolen.
Konferansier
Mona?
Utdeling av æresmedlemskap
Mona
Tale
Mona spør den nye rektoren.
Forsangere
Kulturskolen bidrar da de har konsert i kultursenteret
samme dag.
Julesanger
Fire sanger er bestemt med korpset og kulturskolen.
Islykter
Tron Svenke lager islykter eller skaffer lyslykter
dersom det er mildvær.
Julenisser og drakter
Harald og Oddbjørn tok med drakter fra møtet.
Sekker
Mona har nissesekker.
Annonsering på Facebook
og plakat
Louise.
Korpset ønsker å være under taket ved biblioteket. Det gir bedre lyd.

Sak 43: Innkommen post
Regning på forsikring av grillhytta.

Sak 44: De fire tomteparsellene
Kommunen er ikke enig med seg selv. Vi avventer.

Sak 45: Valgkomite og styremedlemmer
Lisas tekst legges på vår Fb-side. Kirkebakken har egen Fb-side. Vi kan utfordre dem til å
skaffe styremedlemmer.

Sak 46: Eventuelt
 Mona har møtt vegvesenet. Det går å ta strøm fra lysstolpene, men da må det
monteres uttak. Vi spør en entreprenør om pristilbud.
Flaggstengene er ikke egnet til å henge lys i.
 De to siste flaggstengene ble reist i går (tidligere sak 2, 10, 23, 30).
 Neste styremøte blir 12. desember på Fraunar, eller etter årsskiftet.
Saker:
o evaluering av julegrantennigen
o parsellene.

Oddbjørn Arntsen 17.11.2018

