Protokoll fra årsmøte i Bærum Velforbund 11. mars 2020

Årsmøte 11. mars 2020 – BÆRUM VELFORBUND
Møtet ble holdt på Bekkestua bibliotek kl. 19:00 – 21:00
Følgende 19 vel var representert:
Avløs Vel

Gjettum Vel

Lommedalens Vel

Berger og Rykkinn Vel

Hagabråten Vel

Lysaker Vel

Bærums Verk Vel

Haslum Vel

Nedre Ramstad Vel

Eiksmarka Vel

Høvik Verk Vel

Sandvika Vel

Fagerstrand Vel

Jar Vel

Tanum Vel

Furubakken Vel

Kolsås Vel

Vestre Stabekk Vel
Voll Vel

Møtet hadde 24 deltakere fra vellene, herav 8 representanter fra styret.
Leder Frits Lemstad ønsket velkommen og understreket at møtelokalet var organisert slik at de
fremmøtte ikke skulle komme i for tett kontakt med hverandre. Videre var det lagt ut
engangshansker og tilgang på Antibac, spesielt med tanke på bespisning.
Ordfører Lisbeth Hammer Krogh orienterte om status for E18. Hun var optimistisk med henblikk på at
utbyggingen ville komme, selv om det var tidvis utfordrende å finne løsninger både Oslo og Viken
kunne stille seg bak. Bærum kommune ved direktør Arthur Wøhni nyter stor respekt på møtene og
blir lyttet til. Bærum kommune jobber tett med Norconsult og endringer i planløsningen når det
gjelder å få ekspressbuss i tunnel, lokalbuss på overflaten (uten kollektivbro) og forenkling rundt
Lysaker kollektivterminal. Forenkling på Lysaker kan gi betydelige kostnadsreduksjoner, omtrent like
god trafikkavvikling og sikre nødvendig støtte. Å få den økonomiske garantien fra Viken, som de trakk
for et par uker siden på plass, er det viktigste når det gjelder finansiering. Det er håp om å finne en
løsning.
Så gikk hun over til å orientere om status for koronasmitten i Bærum. Bærum kommune presiserer at
det er vesentlig å vise en føre var kultur. Bærum kommune følger ellers de nasjonale kravene.
Informasjon er lagt ut på Bærum kommunes hjemmesider.
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Saksliste
1 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden
VEDTAK:

Innkalling, saksliste og dagsorden ble godkjent.

2 Valg av ordstyrer og referent
VEDTAK:

Frits Lemstad ble valgt til ordstyrer og Kåre Lindemann som
referent.

3 Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
VEDTAK:

Per Thrane-Nielsen
Fagerstrand Vel
Ola Raftevold
Voll Vel
ble valgt som protokollvitner.

4 Protokoll fra årsmøtet 2019
VEDTAK:

Tas til etterretning

5 Styrets beretning 2019
Beretningen ble gjennomgått punktvis.
Følgende kommentarer ble gitt til beretningen:
Ola Raftevold kommenterte at alle vellene i Bærum burde være medlem av Vellenes
Fellesorganisasjon. Medlemskontingenten vil for de aller fleste vellene bli betalt av det de kan få som
momsrefusjon gjennom Vellenes Fellesorganisasjon. Medlemskap i Vellenes Fellesorganisasjon
krever at vellet er innmeldt i frivillighetsregisteret.
H.H. Thaulow – Foreslo at vel som ikke har betalt medlemskontingenten til Bærum Velforbund ikke
får stemmerett på forbundets årsmøter. Vedtektene dekker ikke dette i dag, men bør
revideres ved neste korsvei.
Erik Sennesvik – Spurte om styret kunne gi litt mere detaljer om samarbeidet med Bærum kommune
om «sterkere medvirkning»? Det ble svart at saken er under utvikling. Bærum Velforbund er i
god dialog med kommunen og har knyttet kontakt med Asker kommune som også arbeider
med innbyggermedvirkning..
Rigmor Arnkværn – Kommenterte at Bærum kommunes opplegg for «samskaping» et utydelig.
Kommunen kan ikke gi noe klart svar på henvendelser om hva de legger i begrepet.
Rigmor Arnkværn og Erik Sennesvik – Kommenterte at Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening
foreslås lagt ned. Kan f.eks. Bærum Velforbund samarbeide med Asker Velforbund om at
vellene i disse kommunene overtar driften av denne aktiviteten.
Per Thrane-Nielsen – Påpekte at trafikksikkerhet generelt er et felt som burde engasjere vellene
kraftigere. Er det mulig å få bygget en sterkere trafikksikkerhetskultur i nabolagene? En sak
for Bærum Velforbund?
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Erik Sennesvik – Påpekte behovet for uavhengige målinger av trafikkmengde/volum, slik som Asker
og Bærum trafikksikkerhetsforening har gitt.

VEDTAK:

Årsmøtet ber styret i samarbeide med Asker velforbund om å
utrede muligheten av å overta/fortsette driften av trafikksikkerhetsforeningen. Videre se på om foreningen kan arbeide
med øvrige trafikkproblemer.

Rigmor Arnkværn – Spurte om hvordan erfaringen med «Smart Bike innbyggere prosjektet» hadde
vært. Styret mente at prosjektet var vellykket, men hadde lidd lit under at prosjektleder i
Bærum kommune hadde fått nye arbeidsoppgaver i høsten 2019. Ny leder er ikke utpekt for
prosjektet. Bl.a. ble oppfølging av håndtering av persondata ikke gitt tilstrekkelig
oppmerksomhet. Etter påtrykk fra Bærum Velforbund ble saken løst og nå får innbyggerne
igjen prøve ut el-sykler. Oppslutningen om prøveordningen har vært god og ikke alle som
ønsket det har fått tilgang på el-syklene. En stor andel av de som har prøvd el-sykler har gått
til innkjøp. Prosjektet avsluttes i mars/april 2020 og en oppsummering vil bli gjort.
Ola Raftevold – Påpekte at aktiviteten i vellene rundt ny 420kv høyspentforbindelse mellom Hamang
og Smestad hadde engasjert flere aktive vel. Det viser hvordan vel i samarbeid får til
resultater. Vellenes innspill og utredninger har fulgte saken videre i offentlig behandling.
H.H. Thaulow – Spurte om hvordan samarbeidsavtalen med Bærum kommune ble fulgt opp, slik at en
i større grad kan påvirke arealplaner og reguleringsplaner før de legges frem for politikerne.
Per Thrane-Nielsen – etterlyste bedre mulighet for å komme i dialog med Bærum kommune om bruk
av friarealer.
Rigmor Arnkværn – Foreslo at Bærum Velforbund arbeider med å få på plass en saksbehandler i
Bærum kommune som kan ivaretar friluftutfordringer, en friluftskonsulent.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner styrets beretning fra Bærum Velforbund for
2019.

6 Regnskap med revisjonsberetning 2019
Chr. Rafn – påpekte at Bærum Velforbund har «mye penger på bok». Han stilte spørsmål om «Hvor
stor skal denne posten være»? Han påpekte også at styret bør gjennomføre tiltak for å bedre
avkastningen på kapitalen.

VEDTAK:

Årsmøtet godkjenner årsregnskap for Bærum Velforbund 2019

7 Budsjett for 2020 med fastsetting av kontingentsats
Det ble påpekt at forsikringsandelen i kontingent i Vellenes Fellesorganisasjon er kr. 600 og ikke kr.
500. Vil bli ivaretatt av kasserer.

VEDTAK:

Kontingenten til Bærum Velforbund skal være uendret kr. 3,00 pr
medlem av velforeningene. De 20 første medlemmer inngår ikke i
kontingentgrunnlaget.

Ved behandlingen av budsjettforslaget ble det påpekt at velforbundet har god økonomi og har
opparbeidet seg en kapital som gir rom for styret til å gjennomføre aktiviteter og tiltak som vil kreve
økonomiske ressurser utover det som har vært vanlig.
H.H. Thaulow – Kommenterte at styret fortjener høyere honorar for innsatsen sin.
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Vedtak:

Årsmøtet ga styret fullmakt til å ta inntil kr. 200 000 fra
egenkapitalen til å tilrettelegge for videre oppfølging av
trafikksikkerhet og andre aktuelle tiltak.

VEDTAK:

Forslag til budsjett for Bærum Velforbund for 2020 vedtas med de
foreslåtte endringer.

8 Bærum Velforbunds arbeidsprogram for driftsåret 2020/2021.
Det ble understreket at arbeidsprogrammet gir prinsipper for saker som Bærum Velforbund kan
arbeide med.
Etter forslag fra Erik Sennesvik gjorde årsmøtet følgende vedtak:

VEDTAK:

Årsmøtet ber om at styret arbeider for at Bærum Kommune får en
frivillighetspolitikk som omfatter all frivillighet og hele kommunen.

VEDTAK:

Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i
Bærum Velforbund 2020/2021.

9 Forslag fra velforeningene
Ingen mottatt

10 Valg
VEDTAK:

Valgkomiteen forslag til tillitsvalgte i Bærum Velforbund ble
enstemmig vedtatt.

Styret sammensetning for 2020/2021 er:
Styremedlemmer:
Navn

Status

Tilknyttet vel

Periode

Rune Bjerke, leder

Valgt for 2 år

Lommedalens Vel

2020 – 2022

Tidligere nestleder
Gunnar Johansen

Ikke på valg

Voll Vel

2019 – 2021

Sven Even Maamoen

Ikke på valg

Bærum Verk Vel

2019 – 2021

Wenche Ryager

Valgt for 2 år

Haslum Vel

2020 – 2022

Reidar Karlsen

Valgt for 2 år

Fornebulandet Vel

2020 – 2022

Marika Stojcevska

Valgt for 2 år
Tidligere vararepr.

Avløs Vel

2020 – 2022

Jona Ragnarsdottir

Valgt for 1 år

Sandvika Vel

2020 – 2021

Varamedlemmer:
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Navn

Status

Tilknyttet vel

Periode

1.

Ove Tønnessen

Gjenvalg for 1 år

Gjettum Vel

2020-2021

2.

Rita Roarsen

Gjenvalgt for 1 år

Høvik Verk Vel

2020-2021

3.

Kima Karimiha

Valgt for 1 år

Jar Vel

2020-2021

4.

Vibeke Sælen

Valgt for 1 år

Berger og Rykkinn Vel

2020-2021

Revisor
Navn

Status

Tilknyttet vel

Christian Rafn

Gjenvalg

Hagabråten Vel

VEDTAK:

Periode
2020 - 2021

Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt.

Valgkomitéen består av:
Navn

Status

Tilknyttet vel

Periode

Inger B. Steensland

Gjenvalg

Gjettum Vel

2020 – 2021

Ola Raftevold

Gjenvalg

Voll Vel

2020 – 2021

Charles Jensen

Gjenvalg

Blommenholm Vel

2020 – 2021

Bærum 2020-03-11

Per Thrane-Nielsen, sign

Ola Raftevold, sign

Fagerstrand Vel

Voll Vel
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