
    
   Jar-Posten

Årets mest spennende møte på Jar!

19. april 2017 kl 19-21
i Filmparken på Jar

I forbindelse med Jar Vels årsmøte har vi invitert Terje Hansen fra 
administrasjonen i Bærum kommune.

Hvordan skal Bærum kommune takle alle utfordringer som banker på døra? 
Det er klimautfordringer, befolkningsvekst og vedvarende utbyggingspress, 
et stort kommunalt investeringsbehov og et økt transportbehov. I tillegg skal 
kommunen ivareta oss - innbyggerne - og naturen og historien til området. 

Kom og hør Terje Hansen fra administrasjonen i Bærum kommune fortelle om 
kommunens nye arealdel til kommuneplanen for perioden 2017–2035.

Det blir servert tapas og drikke.

Jar Vels årsberetning og innkalling til årsmøte.
19. apri, 2017 kl. 19.00

Jar Vel
Stiftet 1924



Ny hjemmeside for Jar Vel
Jar Vel har fått ny hjemmeside. Adressen er fortsatt den samme: www.jarvel.no. Vi håper den nye siden blir mer 
aktuell for medlemmene og at dere kan bruke den både til å skaffe informasjon og til å ta opp saker dere er opptatt av. 
Hvis du ønsker å skrive en artikkel til siden, kan du sende forslag til artikkel til web@jarvel.no. 
Den nye hjemmesiden tar over etter Jar-Magasinet, som i flere år har vært en publikasjon for Jar Vel. Innholdet som 
har pleid å være i Jar-Magasinet vil du finne igjen på hjemmesiden. Det vil være informasjon, men også artikler om 
ting som skjer og om Jar Vels aktiviteter. På hjemmesiden vil stoffet legges ut jevnlig gjennom året, og dermed være 
mer oppdatert enn det vi kan gi gjennom en trykksak som kommer én gang i året. I tillegg vil vi med jevne mellomrom 
dele ut Jar-Posten i postkassene til alle husstander i vellet. Jar-Posten vil være på noen få sider hver gang, og vil 
inneholde informasjon om innsamlinger og andre aktuelle saker for Jar-området, ofte saker som du kan lese mer om 
på www.jarvel.no. 
Disse sakene kan du lese mer om på www.jarvel.no akkurat nå:

Innkalling til Jar Vels 93. årsmøte

Dato:   Onsdag 19. april 2017
Møtested:  Filmkafeen i Filmparken
Tidspunkt: kl 19.00

Agenda for møtet:
1. Velkommen

2. Ny arealplan for Bærum - perioden 2017 - 2035. Tjenesteleder Terje Hansen fra 
 kommuneadministrasjonen orienterer.
 Ufordringsbildet for Bærum er sammensatt og preget av klimautfordringer, befolkningsvekst og   
 vedvarende utbyggingspress, stort kommunalt investeringsbehov og økt transportbehov. Vekst og  
 utbygging må gjennomføres på en bærekraftig måte og balanseres med hensyn til stedsidentitet,  
 vern av naturmangfold og vern av kulturminner. 

3. Jar Vels Fond
 a. Gjennomgang av regnskap for 2016
 b. Utdeling av støttemidler

4. Årsmøtet åpnes med følgende dagsorden:
 a. Valg a møteleder og protokollvitner
 b. Styrets beretning
 c. Regnskap
 d. Budsjett
 e. Kontingent
 f. Valg
 g. Innkomne forslag
  - forslag til endring av vedtekter

Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen og som ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i 
hende senest en uke før årsmøtet.

Innhold
Side 2  Innkalling

Side 3  Ny hjemmeside

Side 4  Årsberetning Jar Vel

Side 6  Regnskap Jar Vel

side 8  Endring av vedtekter

Side 10 Kart over Jar Vel

Side 12 Årsberetning Jar Vels fond

Side 14 Protokoll, årsmøte 2016

Stiene på Jar får navn: 
Jar Vel har bedt medlemmene om innspill til stinavn på Jar. I 2016 har fire 
stier fått navn og skilt: Klokkerstien fra Jarveien til Vidars vei, Pilgrimsstien 
fra Skogveien til Alfheimveien, Skarphaugstien fra Tjernsrud plass til Vidars 
vei og Smetten fra Kringsjåveien til Løvenskiolds vei. Vi mangler fortsatt 
navn på flere stier, send en mail til web@jarvel.no dersom du har forslag! 
Les mer om hvorfor navnene er valgt på www.jarvel.no

Har du BREMSet? 
For andre år på rad arrangerte Jar Vel,  i samarbeid med Malurtåsen Vel 
og Jar skole, trafikkampanjen BREMS. Kampanjen har som mål å bedre 
trafikksikkerheten og å trygge de myke trafikantene i skolekretsen vår. 
Skoleområdet og omliggende veier ble tapetsert med plakater med slagord 
som; «570 barn er på vei til Jar skole akkurat nå» og «Takk for at du gjør 
skoleveien min trygg».  Bilene som sto parkert fikk seg en overraskelse i 
form av en liksombot som lød «Takk for at du kjører forsiktig». Les mer om 
gjennomføring av kampanjen i 2016 på www.jarvel.no

Utekino og Putekino 2/9 2016 i Filmparken: 
Kirsten Torseth Poppe fikk, sammen med andre filmpersoner på Jar, midler 
fra Jar Vels Fond i 2016 for å arrangere kino i Filmparken. Store og små 
strømmet til filmfremvisning 2. september. For de små var det “PUTEKINO” 
i Studio B, der «Zootropolis» ble vist. Senere på kvelden ble «O brother, 
where art thou» vist på lerret ute. Les mer om arrangementet på www.
jarvel.no

Julegrantenning: 
Jar Vel reiser hvert år en stor julegran ved minnestøtten, og inviterer til ten-
ning av julegrana med sang og julestemning hver første søndag i advent. 
Også i 2016 var vi så heldige å få besøk av smånisser som delte ut godte-
poser til barna. Les mer om julegrantenningen på www.jarvel.no

Jar Vels Fotokonkurranse 
Jar Vel arrangerer årlig en fotokonkurranse for alle som bor på Jar - både 
barn og voksne, både de med speilrefleks og de med telefonkamera. Vi 
ønsker å samle inn bildedokumentasjon om Jar - hvordan området ser 
ut, hva som skjer, og om menneskene som bor her. Hvert år vil det beste 
bildet vinne en premie. I årets konkurranse er premien et gavekort på 
4.000 kroner som kan brukes i de fleste butikker. Fotokonkurransen startet 
i 2015, og skal vare til 2024, det året Jar Vel fyller 100 år. Vi ønsker da å 
lage en fotobok som inneholder fotodokumentasjon fra vellet gjennom 10 
år. Illustrajonsbildet er tatt av Sofie Heien Haugstad og fikk 3. plass i 2016. 
Les mer om hvordan du kan delta i konkurransen på www.jarvel.no.

Ivar Sandbu ,Frits Lemstad, John Sullivan
Trude Elstad, Ane Broch Graver, Nicolai Moe

Eirin Ulleberg Hansen, Guri Heien Haugstad, Sissel Austad, 
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Jar Vels årsberetning 2016

Medlemsutvikling
De siste årene har vi gledet oss over et stabilt og høyt medlemstall i Jar Vel. I 2016 var 578 husstander 
medlem av vellet, og dette motiverer styret til videre arbeid for et godt bomiljø på Jar.
Antall medlemmer de siste årene har vært:

2016: 578 + Æresmedlemmer
2015: 585
2014: 541

Det høye medlemstallet kan tilskrives en målrettet innsats med å kartlegge alle husstander innenfor Jar 
Vels område og informere disse om medlemsfordelene. Videre opplever vi ofte at nyinnflyttede tar kontakt 
via våre hjemmesider eller på Facebook. 

Styrets sammensetning i 2016/2017:
Styreleder:   Sissel Austad
Kasserer:   Nicolai Moe
Sekretær:   Trude Elstad
Styremedlemmer: Guri Heien Haugstad 
   Eirin Ulleberg Hansen 
   Frits Lemstad
   Ane Broch Graver
   Ivar Sandbu
   John Sullivan

Revisor:   Rune Aasgard
Valgkomité:   Bengt P. Karlsson
   Kirsten Thorseth Poppe
   Stian Estenstad

Styrets virksomhet i 2016
Styret har møtt månedlig og har i løpet av året arbeidet med en rekke saker. I årsberetningen omtales kort 
noen av de større sakene. 

Innsamling av hageavfall 
Hageavfall ble som vanlig samlet inn før 17. mai, og dette synes fremdeles å være et tiltak som våre 
medlemmer setter pris på.

17. mai markering ved Jar Gård
Tradisjonen tro fikk de fremmøtte en stemningsfull stund med velvalgte ord av Frits Lemstad og musikk ved 
Jar Skoles Musikkorps. 

Trafikkampanje: BREMS!
Jar Vel er opptatt av trafikksikkerheten på Jar. I år som i fjor, gikk trafikkampanjen Brems! av stabelen ved 
starten av skoleåret. Formålet er å bevisstgjøre bilister på å kjøre mer forsiktig, spesielt om morgenen når 
mange barn er på vei til skolen. Årets kampanje var et samarbeid mellom Jar Vel, Malurtåsen Vel, Jar Skole 
og FAU. 

Stier og turveier
Jar Vel er opptatt av at stiene i vellet skal vedlikeholdes, og vi har de siste årene jobbet for at alle stiene 
skal få navn. I løpet av det siste året har fire stier fått navn, og disse ble i høst merket med skilt. 

Dette gjelder:
- Pilgrimstien som går mellom Alfheimveien og Skogveien (Historisk turvei) 
- Smetten som går mellom Kringsjåveien og Løvenskioldsvei (Vel-sti) 
- Klokkerstien som går mellom Jarveien og Vidars vei (Vel-sti) 
- Skaphaugstien som går mellom Tjernsrud plass og Vidars vei (Turvei) 

Sandkasser
Rundt om i nærmiljøet er det plassert ut sandkasser til strøing. Styret kontrollerer med jevne mellomrom 
om det er strøsand i kassene og for eventuelle skader på kassene. Dette er også blitt gjort i 2016. Vellets 
sandkasser skal være merket ”Jar Vel”. 

Skrotinnsamling 
Som tidligere år foregikk høstens skrotinnsamling på parkeringsplassen ved Jar Isforum. Vi samlet inn 
omtrent like mye skrot i år som året før.

Fotokonkurranse
Jar Vel initierte i 2015 en årlig fotokonkurranse, noe som vil vare helt frem til Jar Vels 100 årsjubileum. Vi 
ønsker blant annet at dette skal bidra til en historisk dokumentasjon av vellet og menneskene som bor her. 

Tenning av julegranen ved minnestøtten
Første søndag i advent var over 300 beboere tilstede ved den populære julegrantenningen ved 
minnestøtten. Jar Skoles Musikkorps spilte julen inn, det lokale sangtalentet Ellinor Dahle Langlo bidro med 
flott solosang - og nissene kom med godteposer til barna.

Disponering av uteområdet ved Jar Ishall
Det er viktig for Jar Vel at uteområdet ved Jar Ishall igjen skal legges til rette for allmenn benyttelse for Jar 
Vels beboere, og vi har i den forbindelse dialog med både Jar IL, Speidern og Bærum kommune.

Kommunale saker 
Jar Vel er talerør for vellets beboerne i mange kommunale saker. Vellet følger med på alle høringssaker 
som sendes fra kommunen, i tillegg til andre saker som diskuteres i kommunestyret. Vi uttaler oss 
alltid i saker som er relevante for vellets beboere, og mer informasjon om disse sakene finnes på våre 
hjemmesider. Vellene i Bærum har en samarbeidsavtale med kommunen som innebærer minst ett 
kontaktmøte med formannskapet og 2 kontaktmøter med ledere i kommunens administrasjon. Møtene gir 
mulighet for vellene til å ta opp lokale problemstillinger for politikerne og en rekke konkrete problemstillinger 
som ligger innenfor administrasjonens ansvarsområde. Jar Vel har benyttet disse mulighetene til å ta opp 
flere spørsmål som går på bl.a. trafikksikkerhet og manglende vedlikehold av offentlig grunn.

Rydding på kirketomten
På forrige årsmøte ble det informert om at man ønsket å iverksette en dugnad for å rydde kirketomten 
for kratt. Det var særlig skråningen ned mot Storengveien som var grodd til etter at kommunen hadde 
gjennomført en ryddeaksjon for noen år siden. Styret oppfordret på Facebook om å melde seg til denne 
dugnaden. Siden ingen meldte seg har medlemmer av styret ryddet denne skråningen og langs stien over 
kirketomten. I løpet av våren vil styret besørge at krattet bli samlet sammen og kjørt bort av kommunen.

Kommunikasjon 
Stadig mer av vellets kommunikasjon foregår via vellets hjemmeside eller på Facebook. Vi lanserte derfor 
ny hjemmeside i slutten av mars - www.jarvel.no 

Du finner oss på Facebook ved å søke på Jar Vel, eller å gå inn på facebook.no/jarvelforening. Vi 
oppfordrer deg til å “like” oss på Facebook, slik at du får med deg siste nytt fra vellet. 
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Regnskap Jar Vel 2016 og Budsjett 2017
Resultatregnskap 1.1.-31.12.16

Kommentarer til regnskap og budsjett.
Noen kostnader med skilting av stier er utført i 2016, men betalt og regnskapføres i 2017.
Det er noe usikkerhet knyttet til hvor mye vi kommer til å spare på trykksaker, men det er et mål å bli mer digitale og 
dermed redusere kostnadene på papir.
For å ferdigstille skilting av stier kan åpnes det for med et lite underskudd. Årsmøte i 2016 godkjente å bruke noe av 
egenkapitalen for å gjennomføre dette prosjektet. 

Balanse for Jar Vel pr. 31.12.2016

Balanse 2015 Balanse 2016
Eiendeler
Foreningskonto 124 340                                   190 011                                 
Sparekonto 203 072                                   145 775                                 
Sum eiendeler 327 413                                   335 786                                 

Gjeld og Egenkapital
Avsetning godtgjørelser 14 000                                     14 000                                   
Andre påløpte kostnader 9 350                                       12 389                                   
Sum Gjeld 23 350                                     26 389                                   

Egenkapital 31.12 forrige år 296 422                                   304 063                                 
Resultat 7 641                                       5 334                                     
Egenkapital 31.12 dette år 304 063                                   309 397                                 

Sum Gjeld og Egenkapital 327 413                                   335 786                                 

Styret i Jar Vel - 03.03.2016

Sissel K. Austad Nicolai Moe Frits Lemstad
Leder Kasserer

Guri Ellen Heien Haugstad Trude Knapstad Elstad John Sullivan

Ivar Sandbu Ane Broch Graver Eirin Ulleberg Hansen

Regnskapet for Jar Vel, driftsåret 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) er Revidert og Godkjent

Rune Aasgaard
Revisor

 Regnskap 2015  Budsjett 2016  Regnskap 2016 Budsjett 2017
Inntekter

Medlemmer 213 850                  221 900                  231 950kr                230 000kr                
Annonser 18 200                    13 300                    14 200kr                  -kr                         
Renter 2 243                      1 800                      1 046kr                     1 000kr                  
Jar vels jubileumsfest -                          -                          
Sum inntekter 234 293                  237 000               247 196kr             231 000kr             

Kostnader
Veier og Stier 2 089                      46 000                    35 457kr                  40 000kr                  
Kirketomten -                          5 000                      1 603kr                     9 000kr                     
Innsamlinger 94 981                    95 000                    83 338kr                  87 000kr                  
Velferdstiltak 39 977                    25 000                    31 885kr                  30 000kr                  
Støttemidler 4 000                      10 000                    4 000kr                     4 000kr                     
Årsberetning 61 250                    57 000                    59 375kr                  35 000kr                  
Medlemsregister /administrasjon 13 224                    15 000                    18 161kr                  18 000kr                  
Årsmøte / Møter 10 097                    12 000                    14 728kr                  15 000kr                  
Kontingenter 7 208                      8 000                      5 895kr                     6 000kr                     
Godtgjørelser 14 000                    14 000                    14 000kr                  14 000kr                  
MVA refusjon -22 671 -22 000 29 009-kr                  29 000-kr                  
Gebyrer 2 497                      2 000                      2 429kr                     2 000kr                     
Jar vels jubileumsfest -                          -                          
Tap på fordringer -                          -                          

Sum kostnader 226 652                  267 000               241 862kr             231 000kr             

Resultat 7 641                      30 000-                 5 334                     -                         
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Forslag til endringer av vedtekter

Styret ønsker å gjøre endringer i noen paragrafer i vedtektene. Tekst som foreslås fjernet er overstrøket og 
forslag til ny tekst er skrevet med rød skrift.
Kun de paragrafer som foreslås endret er tatt med i oversikten nedenfor. 

Paragraf 2. Medlemskap og stemmerett
Alle beboere over 18 år, samt forretninger og firmaer, innen velområdet kan være medlemmer av vellet. 
Husstander kan betale kontingent som ett medlem og har da en stemme. Firmaer og forretninger betaler 
etter det antall tomter (parseller) de disponerer, men har en stemme. Medlemmene kan bare avgi stemme 
ved personlig fremmøte.

Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid fatter vedtak om. Utmelding 
skal skje skriftlig.

Paragraf 4. Årsmøtet
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april 
måned.

Dagsorden og innkalling til årsmøtet sendes alle husstander, firmaer og forretninger i velområdet senest 
14 dager før årsmøtet. Med innkallingen bør også følge styrets beretning med bilag (regnskap og 
budsjettforslag).
Beretningen med bilag kan utleveres separert fra innkallelsen, men ikke senere enn 7 dager før årsmøtet.
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som et eller flere medlemmer ønsker 
behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest en uke før møtedagen.
Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
 Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner
 Styrets beretning
 Regnskap
 Budsjett  Kontingent
 Kontingent Budsjett
 Valg
 Innkomne forslag

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og vedtak – 
vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje 
skriftlig. Dersom et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig avstemning, skal dette skje. Ved stemmelikhet 
er møtelederens stemme avgjørende. Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. To av medlemmene 
velges til å underskrive protokollen.

Årsmøtet velger:
 Leder særskilt med funksjonstid 2 år ett – 1 år.
 4 styremedlemmer med funksjonstid 2 år.
 3 varamenn med funksjonstid 1 år.
 Minimum 6 styremedlemmer med funksjonstid 1 til 2 år, slik at kontinuitet i styret sikres.
 1 revisor og 1 varamann med funksjonstid 1 år.
 3 medlemmer til valgkomite. Lederen velges særskilt. Funksjonstid 1 år.

Dersom det ikke foreligger noen kandidat til ledervervet i vellet, kan Årsmøtet velge et styre med 5 
medlemmer og 3 varamedlemmer, 7 medlemmer og overlate til styret selv å fordele arbeidsoppgavene 
mellom seg, herunder hvem som skal være leder.
Valget ledes av valgkomiteen. Styret foreslår ny valgkomite.

Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger dette, eller når styret 
finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært årsmøte. Kun de 
saker som er nevnt i innkallelsen, kan behandles.

(Flyttet til § 5:
Lederen innkaller til styremøte. Styremøte kan også innkalles av to styremedlemmer i fellesskap. Styret 
fører protokoll over sine forhandlinger som legges frem ved årsmøte.
Vellet forpliktes av Lederen (ved hans forfall av nestlederen) og en av de øvrige styremedlemmene.)

Paragraf 5.  Styret
Styret velger innen sin midte leder (hvis ikke valgt av Årsmøtet), nestleder, kasserer økonomiansvarlig 
og sekretær. Alle styremedlemmer og varamenn innkalles til styremøter. Lederen innkaller til styremøte. 
Styremøte kan også innkalles av to styremedlemmer i fellesskap. Styret fører protokoll over sine 
forhandlinger som legges frem ved årsmøte. Styret kan fritt nedsette komiteer til å ta seg av spesielle saker. 
Vellet forpliktes av Lederen (ved hans forfall av nestlederen) og en av de øvrige styremedlemmene.
Styret er beslutningsdyktig når Lederen eller ved hans leders forfall - nestlederen, samt minst to tre øvrige 
styremedlemmer eller varamenn er til stede. Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er 
Lederens/nestlederens stemme avgjørende.

Paragraf 8. Vedtektsendringer
Endringer i vedtekter kan bare foretas på årsmøtet. Forslag om slike endringer må være innkommet til 
styret senest to måneder før årsmøtet og kunngjøres sammen med innkallingen til dette.

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når minst 10% av 
medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelsen, skal styret innkalle 
til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte. Dette årsmøtet er i så fall 
beslutningsdyktig med simpelt flertall uansett fremmøte. Orientering om vedtektsendringer skal sendes 
nabovellene og Bærum Velforbund.

Paragraf 9. Æresmedlemmer
Årsmøtet kan, etter innstilling fra styret, utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmer fritas for årskontingent 
og opprettholder livsvarig medlemskap uansett bosted.
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D
ette fantastiske kartet er tegnet av Kirsten Poppe - Tusen takk Kirsten.



Årsberetning Jar Vels Fond for 2016

Formål
Fondet er en ideell stiftelse etablert av Jar Vel som skal forvalte den kapital som vellet har ervervet 
ved salg av to eiendommer. Fondets formål er å gi økonomisk støtte til organisasjoner, foreninger eller 
enkeltpersoner som bidrar til trivsel og positiv utvikling innenfor Jar Vels område. Fondet administrasjon er 
basert på frivillig innsats. 

Styret
Styret i Jar Vels Fond består av:
- Gunn Berit Jomaas, leder
- Kirsten T. Poppe, styremedlem
- Petter Andersen, styremedlem

Nitschke A/S Statsautorisert revisorer er fondets revisor.
Jar Vels Fond er en registrert stiftelse med organisasjonsnummer 987 093 463.

Fondets virksomhet
Styret, i samarbeid med styret i Jar Vel, sender i slutten av november ut en generell informasjon om 
mulighet for å søke økonomisk støtte fra fondet til aktiviteter og tiltak som ligger innenfor rammene av 
fondets vedtekter. Videre oppfordrer styret organisasjoner og lag som ligger innen Jar Vels geografiske 
område å søke midler fra fondet. 

Fondet har i 2016 støttet følgende organisasjoner og formål:
• Jar Menighet: støtte til sommertur for eldre i lokalmiljøet, kr 3.500.
• 17. mai Komiteen Jar Skole: støtte til høytalerstativ og kabler til lydanlegg, kr. 5.200.
• Jar Skoles Musikkorps: støtte til uniformer, kr 15.000.
• Jar Håndball: treningsutstyr og bortedrakter, kr 10.000.
• FAU og FMM: støtte til feiring av Jar Skole 90 år, kr. 10.000.
• Prosjekt Utekino. Utekino i filmparken på Jar, kr. 25.000.

Fondsmidlene
I henhold til vedtektene, skal fondets midler forvaltes på en tilnærmet risikofri måte. Høyest mulig 
avkastning skal tilstrebes. Fondets midler har i løpet av året vært plassert i bankinnskudd. Det generelle 
rentenivået for bankinnskudd har vært lavt i 2016. For å oppnå høyest mulig avkastning, har midlene 
vært plassert med fastrenteavtale hos Pareto Bank. Fondet oppnådde i 2016 en samlet renteinntekt på kr 
54.961. Pr. 31.12.2016 var egenkapitalen på kr 2.895.173. 

Årsregnskapet er basert på forutsetning om fortsatt drift. Fondet utøver ikke virksomhet som påvirker det 
ytre miljø. 

Jar Vels fond regnskap 2016
Resultatregnskap for 2016.

Resultatregnskap for 2016 2016 2015

Renteinntekter 54 961 69 733
Sum inntekter 54 961 69 733

Stiftelseavgifter og gebyr 4 640 4 515
Transaksjonskostnader 0 3
Revisjonshonorar 7 925 6 250
Sum kostnader 12 565 10 768
Resultat før utdeling 42 396 58 965

Utbetalte støttemidler -68 700 -96 250
Årsresultat etter støttebidrag -26 304 -37 285

Balanse pr. 31.12. 2016

Bankinnskudd 2 846 549 2 921 477
Opptjent rente på fastinnskudd 48 624 0
Sum eiendeler 2 895 173 2 921 477

Egenkapital 1.1. 2 921 477 2 958 761
+ Årsresultat -26 304 -37 285
= Egenkapital 31.12. 2 895 173 2 921 477
Sum gjeld og egenkapital 2 895 173 2 921 477

      Jar den 12. mars 2017     

     
  

   
   Kirsten T. Poppe  Gunn Berit Jomaas  Petter Andersen
     

Noter til årsregnskapet for 2016    
Note 1 Årsregnskapet er utarbeidet i tråd med regnskaplovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Inntekter    
 resultatføres når de er opptjent, og kostnader resultatføres når de er påløpt.     
Note 2  Fondets styre mottar ikke godtgjørelse for sitt arbeid. Revisor har mottatt kr. 7925 slik årsregnskapet viser.    
 Honoraret gjelder revisjon av årsregnskapet for 2016.    
Note 3 Fondet har ingen ansatte og følgelig heller ingen plikt til å inngå avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  
Note 4  Det er ikke ytet lån eller sikkerhetstillelser ovenfor fondets styre eller nærstående til disse.      
Note 5 Utdelinger er foretatt i tråd med fondets statutter og formålsbestemmelse. For 2016 er det bevilget støtte til følgende: 
 Jar Menighet    3 500  
 17. mai komiteen Jar Skole  5 200  
 Jar Skoles Musikkorps   15 000  
 Jar Håndball    10 000  
 FAU og FMM - Jar Skole 90 år  10 000  
 Prosjekt Utekino,  
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Innhenting av hageavfall i Jar Vel

Innhenting av hageavfall foregår fra 5.–13. mai 2017
Bunter og sekker må være satt ut ved kjørevei senest 5. mai kl 08:00.

Jar Vel informerer:
•  Vi henter bare hos medlemmer.
•  Legg avfallet slik at vi ikke er i tvil om hvem som leverer.
•  Vi tar med inntil 15 enheter pr. husstand/medlem hvorav 7 kan være
 kvister og grener.
•  Hageavfallet må settes ut til kjørbar vei for lastebil, gjerne sånn at 2-4 medlemmer
 setter sekkene litt samlet.
•  Kvist og greiner kan være inntil 2 meter i lengde og inntil 15 cm i diameter.
 Buntes med solid hyssing.
•  Sekkene skal ikke knytes igjen og blir lagt igjen tomme. Tornebusker egner seg ikke i
 plastsekker. Sekkene må ikke revne ved løfting.
•  Kun løv, gress og småkvist i søppelsekk – ikke stein og grus.

        Spørsmål om innsamlingen?
        Kontakt Jar Vel på web@jarvel.no

        Ønsker du å bli medlem?
        Medlemskapet koster kr. 400,- pr år.
        For innmelding; web@jarvel.no

        Vi leverer hageavfallet til kompostering og 
        benytter RENOVA

Jar Vel sin årlige skrotinnsamling er på høsten.
Nærmere informasjon kommer.


