Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 17/01 2019
Tilstede: Harald, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Bjørg, Lisa, Lisbeth.

Sak 47/2018-2019 Evaluering av julegrantenningen
Det var vellykket å være under taket ved biblioteket. Det ga bedre lyd og ly for regnet.
Strøm var også lettere tilgjengelig, bortsett fra at noen hadde låst kontaktene.
200 poser ble pakket, ca. 140 brukt.
Mona har gitt en oppmerksomhet fra velet til de som bidro mest. Godkjent.
Neste år:
• Vurder å få til at nissen kommer med hest og slede eller vogn
• Nye nissedrakter
Sak 48: Årsmøte
Avholdes i Grendehuset onsdag 10.4. kl. 19.
Harald bestiller lokalet.
Kan Lisbeth lage et utkast til budsjett når årsregnskapet er ferdig?
Sak 49: Flaggstengene
De trenger oppussing/lakkering. Oddbjørn ser på det og legger en plan, helst slik at de er
klare før flaggsesongen. Det trengs også en kule til stangen nærmest gamleskolen.
Sak 50: Innkommen post
-Brev fra Frogner IL hvor de ber om støtte til lysløypa. Frogner Vel bevilget 2500 til
løypekjøring i 2015. Vi gir 2000 i år. Mona svarer FIL.
-Kunngjøring av oppstart av detaljregulering for Kirkebakken
Louise sendte inn innspill innen fristen som var den 11. januar. Legges ut på Facebook.
Sak 51: Jubileumsåret
Harald tar kontakt med noen fra Grendehuset og starter planlegging av et arrangement.
Sak 52: Eventuelt
➢ Vi trenger en revisor til. Harald undersøker litt.
➢ Neste styremøte blir 13. februar.
Saker:
o Årsmøte (budsjett, revisor, årsberetning)

Oddbjørn Arntsen 17.01.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 13/02 2019
Tilstede: Harald, Lisbeth, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Bjørg, Lisa, Louise.

Sak 53/2018-2019: Innkommen post
Ikke noe.
Sak 54: Årsmøte
Innkalling må være ute senest 27.3. Mona kjøper flere giroblanketter.
Årsberetning. Oddbjørn lager utkast.
Regnskap og budsjett. Lisbeth og Mona la fram forslag.
Revisor. Jan Fyen blir med fra nå, i tillegg til Jan Nergaard.
Nytt styre. Harald er på valg.
Mona kjøper kake.
Sak 55: Tomteparsellene
Vi protokollførere at vi tar til etterretning at tomtene blir fordelt på de grunneierne som er
tilknyttet.
Sak 56: Søppel
Containerne for glass og metall blir tømt hver 6. uke. Den i Duevegen ved de nye
blokkene går ofte full. Det er to til sentralt i Frogner, en ved kultursalen og en i
Kirkebakken. Alle tre er åpne og beregnet for alle innbyggere.
På Aske er det søppeldunker på hver bussholdeplass. Ved Leire bru er det også en.
Harald undersøker litt mer.
Forholdene i sentrum kan vi ta opp når neste byggetrinn er ferdig.
Sak 57: Vinterbelysning
Det har vært en befaring og en til står for tur. Mona og Louise legger fram en plan i neste
møte.
Sak 58: Sørumfestivalen 2020 ønsker at vi skal lage et arrangement med utgangspunkt i
Frogners historie. Dette er tenkt som en markering i forbindelse med sammenslåingen til
ny storkommune. Saken utsettes til neste møte.
Sak 59: Eventuelt
Neste styremøte blir 20. mars.
Saker:
o Årsmøte (regnskap, revisjon, årsberetning, innkalling og møte)
o Sørumfestivalen 2020
o Vinterbelysning
o Søknad om kulturmidler

Oddbjørn Arntsen 14.02.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 20/03 2019
Tilstede: Harald, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Bjørg, Lisa.

Sak 60/2018-2019: Innkommen post
Ikke noe.
Sak 61: Glass/metall punkter i sentrum
Forslag om et skilt ved containeren i Duevegen med opplysning om at det også er en ved
kultursenteret. Harald følger opp.
Sak 62: Flaggstenger og vimpler
Vi henger opp vimplene før årsmøtet 10.4. Oddbjørn kjøper ei ny kule.
Sak 63: Vinterbelysning
Vi har fått ett pristilbud på kontaktpunkter. Kun en sponsor har meldt interesse.
Sak 64: Sørumfestivalen 2020
Louise spør Asbjørn Langeland om å holde et historisk kåseri.
Sak 65: Årsmøtet
Styret foreslår å endre vedtektene § 4. VALG slik at årsmøtet skal velge én revisor
(nå står det to).
Nye kandidatet til verv? En til arrangementskomiteen. Mangler en vara til styret.
Louise kopierer giroer og vi deler ut etter rodene i årshjulet.
Oppmøte kl. 17:30 for de som kan, for å henge opp vimplene. Styret møter kl. 18.
Sak 66: Årsberetning
Oddbjørns utkast ble utfylt litt.
Sak 67: Regnskap
Regnskap og revisors beretning ble gjennomgått. Budsjettet fra forrige møte ble justert litt.
Dette inngår i søknad om kulturmidler som Oddbjørn skal sende inn.
Sak 68: Eventuelt
Fylkeskommunen svar på høring om videre bygging i Kirkebakken er ganske kritisk. Vi
velger å ikke publisere det.
Sak 69: Neste styremøte
10. april etter årsmøtet.
Saker:
o Konstituering
o Vårrydding

Oddbjørn Arntsen 24.03.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 2/5 2019
Tilstede: Lisa, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn.
Fraværende: Kirsten.

Sak 1/2019-2020: Konstituering av det nye styret og fordeling av oppgaver.
Lisa blir nestleder, de andre beholder sine verv. Se egen liste over tillitsvalgte.
Sak 2: Innkommen post
• Fra Sørum kommune: Forslag til kommuneplan 2019 – 2031 har vært på høring, og
kommer nå opp til sluttbehandling i kommunestyret 8.5.
Sak 3: Ruskenaksjonen
Sørum kommune oppretter oppsamlingsplasser for vårrydding og henter på dagtid 6.-8.
mai. Vi flytter vår dugnad til tirsdag 7.5. kl. 17-18:30. Deretter kan man gå på Frauna.
Da slipper vi å kjøre bort noe.
Mona henter sekker.
Lisbeth organiserer under dugnaden.
Sak 4: Snegleaksjon
Nemaslug fra kommunen kommer i alle fall ikke før etter 17. mai. Vi organiserer det per epost.
Sak 5: Søknad om støtte
Henvendelse fra Anders Horvei. Søker støtte til studietur i USA. Mona sender avslag,
dette er utenfor formålet med velet.
Sak 6: Vinterbelysning
I stedet for å sette lys på trærne langs Trondheimsvegen, er forslaget nå å bruke et større
tre ved kultursenteret.
Det kommer trolig et juletre på en åpenplass ved det nye senteret. Det er usikkert om
plassen egner seg for julegrantenningen vår.
Sak 7: Eventuelt
Flagging 17. mai: Lisa heiser og Mona firer.
Flagging under miniturneringen:
15.6. Lisa heiser og firer.
16.6. Oddbjørn heiser og firer.
Sak 8: Neste styremøte
Onsdag 29.5. kl. 19.
Saker:
o Sankthansfering. Arrangementskomiteen innkalles.

Oddbjørn Arntsen 02.05.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 29/5 2019
Tilstede: Kirsten, Lisbeth, Louise, Mona, Oddbjørn. Sak 9: Solveig og Cecilie.
Fraværende: Lisa
Sak 9/2019-2020: Sankthansfeiring
Søknad om bål har Louise sendt til NRBR. Kommunen skal også få en søknad.
Komiteen ordner is, sjokolade, grillkull. Mona har striesekker. Vi har frisbee’er på lager.
Kirsten organiserer med de som skal klippe graset og finner brannslangen vår.
Oddbjørn spør Gintas om å lage bålet.
Noen plakater ble delt ut.
Arrangementet skal på Facebook med værforbehold.
Sak 10: Innkommen post
Fra Sørum kommune:
• Behandling av kommuneplanen i kommunestyret er utsatt til 12.6. TE.
• Det er et møte for frivillige organisasjoner i nye Lillestrøm kommune 5.6. Oddbjørn
vurdere å gå.
• Detaljregulering av Frognervegen 61-63. TE.
Sak 11: Evaluering av ruskenaksjonen
Den ble avlyst, det kom kun to fra velet.
Kl. 17 var nok for tidlig.
Flere hadde dugnad samtidig.
Vi burde satt opp plakater.
Bør få med arrangementskomiteen neste år.
Skolen og Mona hadde ryddet mye, så det ble bra.
Sak 12: Snegleaksjon
Nemaslug er utsolgt. Ferromol kan være et effektivt alternativ. Mona undersøker
alternativene.
Aksjonene/utdelingen blir tirsdag 11. juni 2019 klokka 19:00 på P-plassen ved
svømmehalen.
Sak 13: Vinterbelysning
Plan og budsjett kan utvikles slig:
1. treet ved kultursalen
2. ved butikkene
3. Frognervegen
Vi kan vente litt med avgjørelser til nyblokkene er ferdige. Louise tar seg av reklame,
Lisbeth ser på Vipps/Spleis.
Sak 14: Eventuelt
Det har kommet søppelkasse på busskuret til det ene stoppested Frogner stasjon i
Frognervegen.
Det har vært innbrudd i grillhytta. Et vindu var ødelagt. Tron Svenke har fikset det for en
billig penge.
Sak 15: Neste styremøte
Onsdag 28.8. kl. 19.
Saker:
o
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Referat fra styremøte i Frogner velforening onsdag 28/8 2019
Tilstede: Kirsten, Louise, Mona, Oddbjørn. Sak 16 Harald Grøtt. Sak 22 Nina Olaussen.
Fraværende: Lisa, Lisbeth.
Sak 16/2019-2020: Jubileumsarrangement
Harald Grøtt orienterte om samarbeid med Grendehuset. Vi går for å utsette feiringen til
Sørumfestivalen 2020 som er 25.1.-10.2. Komiteen oppfordres til å jobbe for en felles fest
1.2, og gjerne samarbeide med historielaget og kunstforeningen.
Sak 17: Innkommen post
Fra Sørum kommune:
• Kommuneplanens arealdel er vedtatt i kommunestyret. TE.
Sak 18: Snegleaksjon
Vi fikk ikke Nemaslug fra kommunen. Inntil videre må vi innse at vi ikke dekker store nok
områder til at det har nevneverdig effekt. Hvis kommunen drar i gang en større aksjon
neste år, blir vi med. I mellomtiden kan vi anbefale folk å kjøpe Nemaslug eller Ferromol.
Sak 19: Årets æresmedlem
Styret og andre bør tenke på forslag til årets kandidater innen neste styremøte.
Sak 20: Flagging og flaggstenger
Det er konfirmasjon i Frogner kirke 31.8. og 1.9. Skal det flagges? Nei, vi følger årshjulet.
Det er fjernet en flaggstang fra plassen foran tannlegen. Vi er lovet at den skal settes opp
igjen.
Sak 21: Åpning av Frogner torg
Vi er invitert til åpningen av Frogner torg den 12.9. Snora klippes kl. 16. De som kan,
møter opp kl. 15. Louise utarbeider en brosjyre for å verve nye aktive medlemmer.
Kanskje lager vi en premie til en av de som melder seg inn. Mona sporer opp vår ‘roll-up’.
Sak 22: Lekeapparater i Klokkerstuvegen
Nina Olaussen og flere naboer ønsker å få etablert leke-/forsamlingsplass på den
ubebygde tomta mellom Klokkerstuvegen 5 og 7. Hun har fått klarsignal fra grunneier,
som er kommunen. Nina skriver søknad til aktuelle fond om støtte til lekeapparater.
Frogner vel står som søker. Beboerne i området vil få ansvar for vedlikeholdet.
Sak 23: Eventuelt
• Vi er i en ugunstig situasjon da hele styret på 5 personer (ikke vara) er på valg i
2020.
• Takvann fra de nyeste blokkene går rett ut på fortauet. Der vil det bli mye is til
vinteren. Mona tar det opp med utbygger ØIE.
Sak 24: Neste styremøte
Torsdag 3.10. kl. 19. Det er endret etterpå til 10.10.
Saker:
o Æresmedlem

Oddbjørn Arntsen 15.09.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 10/10 2019
Tilstede: Kirsten, Lisbeth, Mona. Sak 30 arrangementskomiteen.
Fraværende: Lisa, Louise, Oddbjørn

Sak 25/2019-2020: Innkommen post
Ingen.
Sak 26: Årets æresmedlem
Vedtatt (offentliggjøres ikke nå).
Sak 27: Vinterlys
Hvis alt går som planlagt, blir vinterlysene montert i løpet av denne uken (uke 40). Vi har
fått tilskudd fra kommunen (10.000 til jubileum og vinterlys) og fra Frogner
snekkerverksted (7.000) til dette. Lystene kommer på ca. 30 000 kr.
Lysene er hengt opp i 2 rognetrær utenfor Frogner skole og kultursenter.
Vi tenner lysene 1. november, og legger ut informasjon på Facebook om tenningen. Vi
lager ikke noe arrangement ut av dette. Plutselig er lysene på 1. november.
Sak 28: Historietimen i Sørumfestivalen
Vi skrinlegger dette prosjektet da Historielaget skal ha et arrangement den 18 oktober.
Sak 29: Spleis eller Vipps?
Det dreier seg om innsamling til utsmykking av sentrum.
Vi avventer til neste år med denne.
Sak 30: Julegrantenning
Arrangementskomiteen var innkalt til dette punktet
Juletreet – hvor skal dette stå? Arrangementskomiteen har besluttet av juletreet blir
utenfor Frogner skole og kultursenter, da det blir til glede for alle som går/kjører forbi og
det er bedre plass til å gå rundt juletreet ved tenningen.
Arrangementskomitéen kan kjøpe inn to nye nissedrakter (da de vi har er utgått og slitte)
og to gavesekker og godteposer som deles ut til ungene.

Sak 31: Eventuelt
Intet.
Sak 32: Neste styremøte
Torsdag 14. november kl. 19.

Møtet ble avsluttet på Frauna.

Lisbeth Muñoz / Oddbjørn Arntsen 28.10.2019

Referat fra styremøte i Frogner velforening torsdag 14/11 2019
Tilstede: Kirsten, Lisbeth, Mona, Oddbjørn.
Sak 34: Solveig Strøm fra arrangementskomiteen og Helene fra korpset.
Fraværende: Lisa, Louise.

Sak 33/2019-2020: Innkommen post
Forsikring av grillhytta. Diskuteres på neste styremøte.
Sak 34 og 30: Julegrantenning
Vi får låne lydanlegget til ungdomsklubben i gamleskolen. Juletreet er funnet, det skal
felles 28.11. Solveig har bestilt 4 nye sekker til pakkene. Nye nissedrakter er kjøpt. Hvem
blir nisser? Vi har flere kandidater. Louise har plakat. Saniteten har lagd facebook- event.
Korpset henger seg på det, og det gjør vi også. Pakkene bør deles ut ved juletreet.
Sak 35 Ekstraordinær generalforsamling i Grendehuset den 27.nov kl. 18.30.
Kirsten går.
Sak 36: Vinterlys
Regningen ble 35 000 kr. Lysene ble tent 1. november. Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger. Lysene blir imidlertid koblet fra av og til. Kontakten må flyttes høyt opp
så ingen når opp. Vi tar den kostnaden, ca. 3000 kr.
Sak 37: Hvordan få flere styremedlemmer?
To meldte seg i verveaksjonen vi hadde tidligere i høst. Det er ikke tilstrekkelig. Tas opp
på neste styremøte.
Sak 38: Eventuelt
Dato for neste styremøte flyttes ut av referatet, fordi det kan bli endret dato. Datoen settes
i stedet i e-posten som referatet sendes ut i.
Saker til neste møte:
• Kandidater til styret. Lisbeth tar med liste over de som er medlemmer (har betalt).
• Forsikring av grillhytta. Lisbeth sjekker vilkårene.
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