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Protokolt fra Asker Velforbunds årsmøte 2020
Il.

Tid:
Sted:
Til stede:

Onsdag

Referent:

Gunnar Andersen

Sak
Sak

mars2020

Asker Museum, Kaf6 Gunhild
21 representanter fra medlemsforeningene pluss styret i AV
1 9 medlemsforeninger var representert

1 Godkjenning av innkalling

2

Styreleder Karl Jørgen Gurandsrud innledet møtet. Utsendt innkalling ble godkjent.
Konstituering, valg av møteleder, referent og to personer til signering av protokoll
Lars Henning (Lasse) Thorkildsen ble valgt til møteleder. Gunnar Andersen ble valgt
som referent. Svein Ivar Hansen, Spikkestad Vel og Envor M. B. Skårdalsmo, Drengsrud
Vel, ble valgt til å underskrive protokollen'
Representanter for de fremmøtte medlemsforeninger ble talt opp og møteleder konstaterte
at i9 foreninger var represenrert, og at årsmøtet var beslutningsdyktig (Minst 20 prosent
av AVs 70 medlemmer).

Sak
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sak
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Sak
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Styrets årsmelding
tar
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent med kommentarer om en skrivefeil som styret
til etterretning. Det ble gitt rtryt aa Østenstad Vel for arbeidet med brøytestøtte for
velveier.
Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for 2019
Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent'
Forslag til stYrehonorar
Forslag om uforandrede honorarer ble godkjent'

Sak 6. Budsjett og medlemskontingent2020
Det ble fremmet forslag fraØyvindHasting i Vipeveien og omegn vel om at
prosjektstøtte reduseres til k. 170.000. Forslaget fikk ikke flertall ved votering. Styrets
iortiug til budsjett og uforandret medlemskontingent for 2020 ble godkjent.
Sak

7 Valg

Valgkomitdens innstilling til valg av styreleder og styremedlemmer, samt styrets forslag
til medlemmer i valgkomit6en ble enstemmig godkjent'
Stvret har etter valget -følgende sammensetninq:
gmegn Vet, Leder - gjenvaLg ett år
KarL Jørgen Gurandsrud, Båstad og
- gjenval'g ett år
Inger-Mårie Urbye, Borgen vet,
- gjenvatg ettår
Arne Fredbo
vatgt for to år
(ny)
Marianne Andresen, Holmsbu Vel'
vaLgt for to år
(ny)
Vet
Knut Withetm Witsbeck, Prestenga
ikke på vaLg - ett år igjen
Vet
og
Omågn
Nits Hovde Ftaaten Asker Stasjon
ikke på val'g - ett år igjen
Gunnar Andersen, Røyken
ikke på vatg - ett år igjen
Vet
Vol.l.en
(Lasse)
Thorkil.dsen,
Lars Henning
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Revisor
Jon Hønsi, gjenvalgt for ett år
Valskomitden har etter valget følgende sammensetning:
Steinar Fjærvoll - gjenvalgt for to år
Kirsten Bjørgum (på valg i2021)
Per Gunnar Andersen (på valg i2021)

Sak

8

Innkomne saker
Det var ikke kommet inn noen saker til behandling innen fristen på to uker før ånsmøtet.
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Medlemsmøte
Før den formelle delen av årsmøtet ble det gitt presentasjoner ved ordfører Lene Conradi,
leder Kari Sofie Bjømsen Utvalg for medborgerskap og virksomhetsleder for innbyggertorg,
Øydis Jahren, om arbeidet i den nye kommunen. Det ble signalisert fra ordfører at velforeninger
som er medlem av Asker Velforbund, med fordel kan sende generelle henvendelser til AV. Det
er rasjonelt for både kommunen og velforeningene at kommunen i slike saker kan forholde seg
direkte til Asker Velforbund, som har en samarbeidsavtale med kommunen.

Etter årsmøtet ble det åpnet for fri samtale om aktuelle

saker.

Følgende saker ble løftet for videre behandling i Asker Velforbund:

1.

Forslag om awikling av Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening ble diskutert. Det
awentes til etter årsmøte 31.03. 2020 om foreningen skal nedlegges, som foreslått av
styret i trafikksikkerhetsforeningen, eller drives videre av andre aktører.

2.

Forslag om at vellene lager en liste over personer som f. eks. kan handle mat eller på
annen måte hjelpe naboer i vellets område, dersom de blir sittende i isolasjon pga.
koronasmitte. Forslaget blir fulgt opp av Asker Velforbund.
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