
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Med invitasjon til årsmøte  

Mandag 1. april   

kl. 19 på grendehuset. 

 

Velkommen ☺ 

 

 

                         

Årsberetning for 2018 
Handlingsplan for 2019 
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Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel 

Mandag 1. april kl. 19 i Lovisenberg Grendehus 

 

 
Saksliste: 

 

1 Godkjennelse av dagsorden og innkalling. 

2 Valg av møteleder og referent. 

3 Styrets årsberetning for 2018. 

4 Revidert regnskap for 2018. 

5 Innkomne forslag. 

6 Styrets forslag til handlingsplan for 2019. 

7 Valg 

 

Følgende styremedlemmer er på valg: 

Marit Finseth Løberg, Kristin Dybdal, Ingeborg Gillund, Anne Bente Ottersen og 

Ola Lunde. Margrethe Ruud Skjeseth er ikke på valg men har bedt om å fratre 

sitt verv.  

 

Andre som er på valg: 

Bente Vannevjen (revisor). 

Kai Ove Ottersen (valgkomite). 

 

 

 

Vel møtt til årsmøte! 

 

Lovisenberg Vel 
 

Marit Finseth Løberg 
leder 
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STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018 

 

 
Styrets sammensetning etter valget 18.04.2018 

 

Leder   Marit Finseth Løberg  Gjenvalgt som leder for 1 år 

Nestleder  Mona Sandaker Mykleset Gjenvalgt for 2 år.  

Kasserer   Wenche Finnebotten  Ny. Valgt for 2 år.  

Medlem   Kristin Dybdal   Ikke på valg. 

Medlem   Margrete Ruud Skjeset  Gjenvalgt for 2 år. 

Medlem   Ingeborg Gillund   Ikke på valg. 

Varamedlem Anne Bente Ottersen  Ikke på valg. 

Varamedlem Ola Lunde    Ikke på valg. 

    

Revisor   Bente Vannevjen   Gjenvalgt for 1 år. 

 

Valgkomite 

Leder   Kai Ove Ottersen   Ikke på valg.  

Medlem   Jan Petersen   Ny. Valgt for 2 år.  

 

Turstiutvalg 

Medlem   Kristian Olsen   Ikke på valg. 

Vara    Erland Eriksen   Ikke på valg. 

  

Styremøter 

Det er avholdt to styremøter i 2018. 12. februar og 3. oktober.  

 

Årsmøte 

Årsmøtet ble avholdt onsdag 18. april i Lovisenberg Grendehus.  

 

Medlemmer i Lovisenberg Vel 

Pr. 31.12.18 har vi 126 medlemmer i Lovisenberg Vel.  
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GJENNOMFØRTE AKTIVITETER I 2018 

  

2018 har vært et aktivt år for velforeningen. Foruten de faste aktivitetene har 

oppgraderingen av grendehuset samt innføring av StyreWeb og etablering av 

hjemmeside tatt mye tid.  

 

StyreWeb og hjemmeside 

StyreWeb er et administrasjonsprogram for 

enklere foreningsdrift. Her kan man ha et 

oppdatert medlemsregister, kommunisere med 

medlemmene, etablere hjemmeside, sende faktura og føre regnskap.  

Det har gått med mye tid for leder og kasserer for å få dette opp å gå. Det har 

vært noen utfordringer ifht. regnskapsføringen men vi har ila året fått et godt 

utgangspunkt som videreføres i 2019.  

 

Det har blitt etablert en egen 

hjemmeside www.lovisenbergvel.no 

hvor man finner informasjon om 

velforeningen og grendehuset samt 

mange fine bilder av grendehuset, 

aktiviteter og tiltak.  

 

Vipps 

Vårt vipps nr. er 509341. Gaver/spons kan gis via 

Vipps men medlemskontingent faktureres ut via 

styreWeb og ønskes innbetalt via bank for enklere 

oversikt. Inntekter på juleverksted kan også betales 

via vipps.  

http://www.lovisenbergvel.no/
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Skiløyper: 

Det ble kjørt opp skiløyper i Olsrudvegen, på 

Hjellum og rundt skolen. Skiløypene ble tatt godt 

imot og mange brukte de.  

Det er kostbart å kjøre skiløyper så det ble gitt 

mulighet til å gi støtte via vipps til skiløyper samt 

for til rådyrene. Vi takker for bidrag på litt i 

underkant av 1000 kr som kom inn.  

 

Rådyrene: 

Pga. ekstremt mye snø og langvarig kulde ble det søkt om foringstillatelse fra 

Mattilsynet og det ble organisert innsamling av mat til foring av rådyrene. 

Marit og Roger hentet et lass med gulrøtter på Ingvollstad Gård og Jan 

Svendsson kom med et nytt lass når det første tok slutt og porsjonerte ut. Lise 

Sigurdsen kom med for fra Felleskjøpet og mange andre bidro med matrester 

på innsamlingsplassen, og det ble kjøpt inn mere for fra pengene som kom inn. 

Marit tok på seg ansvaret med foringen og det ble gitt ut mat i over to 

måneder. Hun fikk god hjelp av familien og Jan Svendsson. Tror vi berget 

mange rådyrliv med foringen i vinterkulda. 

      

 

Foreldrefest: 

Mona arrangerte foreldrefest 2. mars. Oppslutningen ble dessverre noe mindre 

enn ønsket men de som kom hadde en fin kveld.  



 

Styrets årsberetning 2018 
 
 Side 6 
 

Turgruppa 

Turgruppa møtes ukentlig på tirsdager kl. 18 og 

torsdager kl. 10:30. Oppmøtested er på 

militærbutikken og etter at de har gått samles de 

på grendehuset eller i Frognerhuken for en 

kaffekopp og sosialt samvær. 

 

Strandrydding langs Svartelva 

MDG v/Kathrine tok initiativ til strandrydding langs 

Svartelva i begynnelsen av mai. Hun oppfordret 

alle til å bidra og registrere hvor mye søppel som 

ble samlet inn på rydddeportalen.no. Søppelet ble 

registret og dette utløste en støtte fra 

Gjensidigestiftelsen. MDG bestemte at støtten 

skulle gå til velforeningen. Vi takker for initiativet 

og støtten som ga et bidrag på 1050 kr i vellkassa.   

 

Seniorutvalget: 

Ila året har det blitt etablert et seniorutvalg hvor Kristian Olsen og Svein 

Åkerland sitter i førersetet. De sørger for å holde stiene åpne og de har startet 

opp arbeidet med å lage en utedo i tilknytning til gapahuken. FAU ved skolen 

ga 5.000 kr i støtte til utedo da dette er kjærkomment for barna på skolen som 

er flittige brukere av Frognerhuken.  
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Høsttreff med kransebinding på Farmenkoia 

Lørdag 22. september arrangerte vi høsttreff med natursti og kransebinding i 

Farmenkoia. Oppmøtested var ved tilførselsstien inn til Ilsengstiene, like ved 

Dalfarmen. Turen gikk inn til Farmenkoia i lett turterreng, og det ble natursti 

på vei inn til koia, sosialt samvær, bli kjent- leker og bålkos når vi kom frem. 

Etter hvert ble det anledning til å binde tyttebærkrans med veiledning fra 

Margrethe. Det ble kjempebra oppmøte, og store som små koste seg i det fine 

høstværet. Takk til Anne Bente Ottersen, Ingeborg Gillund og Margrethe 

Skjeset som bidro denne dagen.  
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Oppgradering av grendehus 

Høsten 2018 ble det satt i gang et omfattende arbeid med å oppgradere 

grendehuset. Vegger og vinduer i stuen ble malt og det ble lagt nytt gulv. Det 

ble kjøpt inn nye bord og stoler til 30 personer, samt to sofa grupper (4 stk) 

og sofabord. Lokalet fremstår nå som delikat og fint og er godt egnet for 

utleie.  

 

Responsen etter oppussingen har vært veldig bra og lokalene er mye utleid 

fremover både av folk i egen krets og utenfor. Lokalet har vært utleid 9 ganger 

i helg og 3 ganger i midtuke i 2018. 

 

Bilder av grendehuset etter oppussingen: 
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Takk til de som bidro! 
 

Det ble kalt inn til dugnad men det var få som stilte. Vi retter derfor en stor 

takk til de som bidro.  
 

Maling: 
Mona Sandaker Mykleseth, Ola Lunde, Bjørnar Dybdal, Kristin Dybdal, Roger 

Løberg og Marit Finseth Løberg.  
 

Innkjøp og styling: Marit Finseth Løberg 
 

Henting og montering: 
Marit Finseth Løberg, Roger Løberg og Martine Finseth Løberg. 

 
Gulvlegging: 

Vi retter en kjempestor takk til Roger Svartodden som la det kjempefine gulvet 
for oss sammen med en god kamerat. Det setter vi utrolig stor pris på!  

 

Investeringer 

Hele oppgraderingen kom på 57.491 kr.  

Bord 14.152,50 kr, stoler 8970 kr, sofaer 7400 kr, sofabord 1398 kr,  

gulv 17.260 kr og maling, persienner, pynt mm kr 8310,50 kr. 

 

Halloweendisco 

Alle barn på Lovisenberg skole ble invitert til Halloweendisco 31. oktober. Det 

var bra oppmøte fra småskolen men få fra de største trinnene. De som kom 

der koste seg masse og vi synes dette er en fin aktivitet som samler alle barna 

på skolen. Takk til Mona som hadde ansvaret for arrangementet og takk til 

foreldre på skolen som bidro. En ekstra takk til Cato Østberg for flott lysshow.  
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Juleverksted 

Lørdag 24. november ble det arrangert juleverksted for store og små. Det var 

også åpen kafe med salg av kaffe, kanelboller og vafler. Arrangementet er 

godt besøkt og alle som kom koste seg masse og lagde mange fine ting.  

 

Vi retter en stor takk til Mona Sandaker Mykleseth som bidro med mange fine 

aktiviteter til barna. Retter også en stor takk til de andre i styret som bidro 

denne dagen; Wenche Finnebotten, Kristin Dybdal, Ola Lunde, Ingeborg 

Gillund og Marit Finseth Løberg. 

 

Takker også alle de andre som bidro til rask og effektiv opprydding etter endt 

arrangement. Ingen nevnt, ingen glemt.  
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Julegrantenning 

Søndag 2. desember ble det arrangert julegrantenning ved Melby Elektriske  

Kl. 17. Det var kjempeoppslutning og de fremmøtte koste seg med gløgg og 

pepperkaker som ble servert av Kristin Dybdal m/familie og Wenche 

Finnebotten.  

 

Marit sørget for julesanger og gang rundt juletreet og vi var heldige å få besøk 

av Hjellum-nissen som kom med sjokolade til barna.  

 

Vi retter en stor takk til Jon Frogner som bidro med juletre og en stor takk til 

Jan Svendsson, Kristian Olsen, Erland Eriksen og Svein Åkerland som sørget 

for at julelysene ble fikset og kom på plass i treet.  
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Handlingsplan 2019 
 

 

Skiløyper       Kjøre opp skiløper i nærområdet. 

 

Discotek Arrangere discotek for barna på skolen.  

Halloweendisco 31/10. 

 

Vårtreff Arrangere vårtreff i Frognerhuken, søndag 5. mai. 

 

Foreldrefest Arrangere foreldrefest for foreldre på skolen.  

 

Grendehuset Male gang/toalett og legge nytt gulv.  

 Innkjøp av varmeplater til varmholdning av mat. 

 Vurdere om det er økonomi til å lage platting ute og kjøpe 

inn utemøbler.  

 

Turgruppe Møtes tirsdager kl. 18. og torsdager kl. 10:30.  

Oppmøte ved Melby Elektriske. Kaffe i grendehuset på 

tirsdager etter turen.  

 

Seniorutvalg Fokus på aktiviteter for «godt voksne».  

 

Sommerfest Sjekke interesse for sommerfest i Frognerhuken.  

 

Høsttreff Arrangere høsttreff i Farmenkoia, søndag 22. september.  

 

Juleverksted Lørdag 23. november fra kl. 12-14.  

 

Julegrantenning Søndag 1. desember fra kl. 17-18.  
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Facebook 

Vår facebookside finner du her 

https://www.facebook.com/lovisenbergvel/ 

Her informerer vi om aktiviteter, tiltak og det  

vi jobber med. Følg oss på facebook ved å trykke at du liker 

oss.  

 

Bli medlem 

Ønsker du/dere å melde dere inn i velforeningen og støtte opp under  

arbeidet vårt gjør dere det via vår hjemmeside www.lovisenbergvel.no. 

Medlemskapet koster 200 kr/år. Som medlemmer får dere delta på alle våre 

aktiviteter og dere får billigere leie av grendehuset.  

 

Takk! 

Jeg ønsker å takke styret og alle andre som har bidratt til 

aktiviteten vi har i vellet. Uten frivillig innsats hadde ikke 

dette vært mulig!  

 

 

Vel møtt til årsmøte!  

 

Lovisenberg Vel 

 

 

Marit Finseth Løberg 

leder 

https://www.facebook.com/lovisenbergvel/
http://www.lovisenbergvel.no/

