
 

Styrets årsberetning for 2019 
 
Forrige årsmøte ble holdt 1.april 2019 
 
Oppsummering 
Av faste arrangementer ble «Rusken» dugnaden holdt 8. mai, og julegrantenningen 1. desember. 

 
Mai: 
Rusken ble gjennomført som planlagt, med et stort sett godt oppmøte.  
Det ble kjøpt inn grillmat og tilbehør, grillkull, beis og pensler. Det ble ryddet opp i busker og kratt, 
benker ble beiset og det ble plukket søppel. Kommunen kom og hentet søppel etter avtale. 
 
Oktober: 
Det er lenge siden siste revisjon, og det vurderes at det er på tide med en gjennomgang vedtektene. 
Styret jobber frem et forslag som skal legges frem på Årsmøte i 2020.  
 
Desember: 
Ved siden av Rusken er Julegrantenningen et fast innslag som blir arrangert av vellet hvert år. Vi fikk 
besøk av Nissen og satte opp juletre med lys i svingen ved de nye leilighetene. Treet ble hentet på 
«eget område». Vi fikk hjelp av fjorårets vellrepresentanter Frode og Oddvar til denne jobben. Takk 
for det!  
Julegrantenningen ble en kald men veldig hyggelig opplevelse med mange fremmøtte som både 
stemte i med sang og gikk rundt juletreet etter korpsets stemningsfulle toner. 
Alle barna fikk julestrømper, og store og små fikk servert pepperkaker og varm drikke. Det som ble 
igjen av julestrømper ble levert til «Hjerterom».  
 
Generelt: 
- Kontingenten har blitt sendt ut sent de siste årene. Dette vil styret justere slik at den kommer 
ut tidligere på året. Vi opplever stadig at det er mange som ikke betaler velavgiften. Dette medfører 
en lavere inntekt enn forventet og at vi går i underskudd med de utgiftene vi har i løpet av et år. Det 
gir også mindre spillerom til å iverksette trivselstiltak som beboere foreslår for vårt nærmiljø. Vellet 
foreslår å økt velavgiften til 400 kr. pr. år. Vi ønsker også innspill til tiltak for å få flere til å betale 
velavgiften. 
 
- Det ble gjort en investering i nærmiljøtiltak på et initiativ fra en beboer i Willy Moes veg. Det ble 
bygget plantekasser og det ble sådd ulike urter og planter som beboerne fritt kunne forsyne seg av. 
Dette initiativet var et fint tiltak som ble godt tatt imot og benyttet av beboerne i nærheten. 
 
Oppsummering av året blir at det har vært god dugnadsinnsats, men at de helt store tiltakene ikke 
har vært gjennomført. Vi må få opp antall betalende medlemmer for å ha en sunn balanse. 
Velforeningen sitter allikevel med en positiv kontantbeholdning til tiltak for nærmiljøet, dersom 
noen brenner for noe. 
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