Referat fra styremøte i Frogner velforening 11.03.2021
Til stede: Odd Harald Sørensen, Oddbjørn Arntsen og Sissel Klever.
Fraværende: Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes.

Sak 18/2020-2021: Årsmøte 2021
Vi vil vente til det blir mulig å holde et fysisk møte.
Oddbjørn lager utkast til årsberetning.

Sak 19: Storvelet
Det vil være en fordel om storvelet er oppegående når utbyggingssaker kommer opp, som
Skoglyfjellet og veien til Ausenfjellet.

Sak 20: Støtte til prosjekt Lerkeskogen
Tas opp i neste møte.

Sak 21: Søknad om tilskudd fra kommunen
Helene, Lisbeth og Oddbjørn lager utkast m budsjett.

Sak 22: Eventuelt
• Odd Harald purrer kommunen om flaggstanga som er ødelagt av snøbrøyting.
• Oddbjørn følger opp om det mangler ei stang ved bruene.
• Støtte til prosjekt Lerkeskogen tas opp i neste møte.

Oddbjørn Arntsen 11.03.2021

Referat fra styremøte i Frogner velforening 18.03.2021
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og
Sissel Klever.
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes.
Sak 23(og 18)/2020-2021: Årsmøte 2021
- Regnskap og revisjon. Regnskapet er lagd, revisjon og beretning gjøres pr e-post.
- Budsjett. Helene lager det.
- Årsberetning. Oddbjørn ferdigstiller den.
- Kontingent foreslås uendret. Den kreves inn når årsberetningen er klar. 500 giroer
med årsberetning kopieres opp.
- Valgkomiteen er varslet. Styret kan assistere ved behov.
- Gjennomføring av årsmøte kan skje når smittesituasjonen tillater det.
Sak 24: Storvelet
Det vil være en fordel om storvelet er oppegående når utbyggingssaker kommer opp, som
Skoglyfjellet og veien til Ausenfjellet. Odd Harald oppfordrer de andre velene til å legge til
sine styremedlemmer i Facebook-grupa.
Sak 25: Støtte til prosjekt Lerkeskogen
Initiativ fra Lions Frogner om utvikling av Lerkeskogen. De ønsker støtte til Lavvo,
bålplass, benker, gapahuk osv.
Vedtak: Vi kan bidra med 40 000 kr.
Sak 26: Søknad om tilskudd fra kommunen
Helene, Lisbeth og Oddbjørn lager utkast m budsjett.
Sak 27: Hva kan vi gjøre for å hindre uro og hærverk i Frogner?
Forslag til samarbeid med andre instanser, foreninger o.l. for å stoppe den negative
trenden. Nattravnene går innom grillhytta. Det trengs flere nattravner. Det skal vi støtte.
Grillhytta kan kanskje brukes. Ungdomsklubben mister lokalet på skolen. Skal vi involvere
Storvelet? Odd Harald snakker med noen sentrale personer.
Sak 28: Eventuelt
Trondheimsveien. Det kjøres veldig fort vestfra over brua over Leira. Fartshumpa er for
liten og for nære brua. Veivesenet skal visst gjøre noe på østsida. Odd Harald snakker
med FAUs trafikkutvalg.

Oddbjørn Arntsen 18.03.2021

Referat fra styremøte i Frogner velforening 20.05.2021
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og
Sissel Klever.
Fraværende: Nina Olaussen, og Sigbjørn Krunenes.
Sak 29 (og 23 og 18): Årsmøte
Regnskapet er revidert, budsjett lagd og årsberetning skrevet.
Vi venter med å gjennomføre årsmøte til vi kan møtes på Grendehuset. I mellomtiden gjør
vi klar 500-700 giroer.

Sak 30 Sankthansfeiring:
Avventer hva som blir tillatt av sammenkomster.

Sak 31 Grillhytta:
Leie til private økes til 250 kr per dag.
Odd kan kjøpe noen nye reinskinn til erstatning for de som er dårligst.

Sak 32 Aktivitet for ungdom:
Vi har fått 25 000 kr fra kommunen. De har vi tenkt å bruke på sammenkomster ved
grillhytta, fortrinnsvis på fredager. Helene og Odd Harald tar saken sammen med flere
andre aktører i Frogner.

Sak 33: Eventuelt
Avgjørelser som er tatt etter forrige styremøte
➢ 20 balkongflagg er kjøpt for å pynte opp på gangbrua over Leira 17. mai.
➢ Vi har støttet er høringsinnspill fra «Aksjonsgruppa for bevaring av friområde på
Heksebergfjellet» om HØRINGSUTTALELSE TIL LANGSIKTIG AREALSTRATEGI
OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR LILLESTRØM KOMMUNE.

Oddbjørn Arntsen 20.05.2021

Styremøte i Frogner velforening 24.06.2021
Til stede: Odd Harald Sørensen, Helene Berger, Lisbeth Muñoz, Oddbjørn Arntsen og
Sissel Klever.
Fraværende: Nina Olaussen og Sigbjørn Krunenes.
Sak 34 (og 29, 23 og 18): Årsmøte
Ny dato 9. september i Hallen, møterom 1-2 kl. 19:00. Bevertningen blir denne gangen
pizza.
Vi gikk gjennom hvem som er på valg. Arrangementskomiteen er en utfordring. Vi vil
forsøke å utvikle et kontaktnett med andre foreninger, i første omgang
pensjonistforeningen.
Oddbjørn skaffer revisor.

Sak 35 Fellesmøte 01.06:
Politiet er innom Frogner hvert døgn.
OUT er også innom iblant. De var ikke med på dette møtet.
Ungdomsklubben ansetter en person i 25 %-stilling.
Frogner vel arrangerer aktivitet ved grillhytta på fredager.

Sak 36 (og 32) Aktivitet for ungdom:
Vi har søkt og fått støtte flere steder til dette. Hittil er mest brukt på utstyr og noe mindre
på drift. Vi får et telt fra Hallgruppen og vedtok å kjøpe to telt til. Reinskinn er bestilt. En
kurv til frisbee-golf likeså. Vi vedtok å kjøpe en aktivitetspakke (utstyr) som plasseres på
skolen.

Sak 38: Eventuelt
Avgjørelse som er tatt etter styremøtet i mai
➢ Sankthansfeiringen utgår i år.

Oddbjørn Arntsen 27.06.2021

