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Årsmøte 17. mars 2021 – BÆRUM VELFORBUND 

Møtet ble avholdt over Teams kl. 19:00 – 21:30 

Følgende 21 vel var representert: 

Vellets navn Vellets navn Vellets navn 

Avløs Vel Hagabråten Vel Lysaker Vel 

Blommenholm Vel Haslum Vel Malurtaasen Vel 

Egne Hjem vel Høvik Verk Vel Sandvika Vel 

Eiksmarka Vel Jar Vel Skui Vel 

Fornebo Vel Jongsåsen Vel Voll Vel 

Fornebulandet Vel Kolsås Vel Østerås Vel 

Gjettum Vel Lommedalens Vel Østre Grav Vel 

Møtet hadde 31 deltakere fra vellene, herav 9 representanter fra styret. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog hilste årsmøtet fra Bærum kommune. 

Hun orienterte om: 

• Koronasituasjonen
o God dialog mellom Bærum kommune og næringslivet
o Unngå besøk, hold avstand, møt opp til vaksinasjon

• Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi
o Fremtidens boformer
o Nye energiformer
o Klimatilpassede løsninger
o Langsiktig arealstrategi
o FNs Bærekraftsmål; sosiale forhold, økonomi; klima og miljø

• Revidere klimastrategien

• Følgende 3 hovedmål for Bærum kommune:
o 1 – I 2030 er direkte klimagassutslipp i Bærum redusert med 55 – 60 % ift. 2009. I

2050 er Bærum et lavutslippssamfunn.
o 2 – I 2030 er Bærum etablert som en foregangskommune innen sirkulærøkonomi. I

2030 har Bærum reduserte klimautslipp og bidratt til langsiktig karbonlagring i
naturområder.

o 3 – I 2027 er Fornebu etablert som et nullutslippsområde.

Følgende hadde ordet med kommentaret til ordførerens innlegg: 

⎯ Raftevold, Voll Vel 

⎯ Thaulow, Eiksmarka Vel 

⎯ Arneberg, Fornebo Vel 
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Saksliste 

1 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 

 

VEDTAK: Årsmøtet godkjente innkalling, saksliste og dagsorden 

2 Valg av ordstyrer og referent 

 

VEDTAK:  Rune H. Bjerke ble valgt til ordstyrer og Kåre Lindemann som 
referent. 

3 Valg av årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen 

 

VEDTAK: Morten Dahl-Hansen Jongsåsen Vel 
  Solveig Bauge Løland  Malurtaasen Vel 
  ble valgt som protokollvitner. 

4 Protokoll fra årsmøtet 2020 

 

VEDTAK:  Årsmøtet tok protokoll fra årsmøtet 2020 til orientering 

5 Styrets beretning for 2020 

Beretningen ble gjennomgått punktvis med følgende kommentarer:  

1. Ingen 
2. Ingen 
3. Ingen 
4. Hans Henrik Thaulow (Eiksmarka Vel) 

Til pkt. 4 – Hans Henrik Thaulow: Spørsmål om Bærum kommunes miljø- og klimapris legger 
til grunn økonomiske betraktninger for utdeling av prisen? Gunnar Johansen orienterte om 
juryens arbeid. 

5. Ingen  
6. Rune Bjerke (styreleder) 

Til pkt. 6 - Rune Bjerke: orienterte om arbeidet med å videreføre driften av Asker og Bærum 
Trafikksikkerhetsforening. 

7. Ingen 
8. Hans Henrik Thaulow (Eiksmarka Vel) 

Til pkt. 8 - Hans Henrik Thaulow ønsket retningslinjer for høringsfrister på saker fra Bærum 
kommune. Ofte svært korte frister. Følges opp av Bærum Velforbund i 2021. 

9. Ingen, se pkt 4. 
10. Ola Raftevold (Voll Vel) 

Til pkt. 10 – Ola Raftevold understreket behovet for samarbeide med vellene på flere saker 
som går over velgrensene. 
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VEDTAK: Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 
2020. 

6 Regnskap med revisjonsberetning 2020 

Overskuddet mangler i årsregnskapet, det er på kr. 106 050,59. 

Kommentarer om hva som er forsikret gjennom Vellenes Fellesorganisasjon medlemskap. Følgende 
referanse ble gitt: https://www.velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler/  

Ingar Arneberg (Fornebo Vel) – Spørsmål om forsikringen inneholder styreansvarsforsikring? Svaret 
er ja, gitt at vellet er medlem av VFO. 

Revisor påpeker at inntektskontroll er vanskelig å gjennomføre. Vellenes medlemstall er basert på 
selverklæringer. Kan en få en oversikt over utviklingen over flere år? Påpeker at dagens 
kontingentmodeller lett kan føre til «regnefeil» fra de som betaler. 

VEDTAK: Årsmøtet godkjenner årsregnskap for Bærum Velforbund 2020 

7 Budsjett for 2021 med fastsetting av kontingentsats 

Forslag om å bevilge kr. 50 000 til venner av Bærum sykehus ble fremmet. 

Flere deltagere hadde kommentarer rettet mot: Er det fornuftig å bevilge så mye penger over 
velforbundets budsjett da deler av omsetningen dekkes av tilskudd fra Bærum kommune?  

Tilskuddet på kr. 50 000,- til Venner av Bærum Sykehus er et engangstilskudd. Det ble henvist til 
vedtak om disponering av overskudd fra årsmøtet i 2020. Vedtaket gjort i 2020 lyder: 

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. 

Det det ble påpekt at Bærum Velforbund burde være åpen overfor kommunen vedrørende det 
budsjetterte tilskuddet til Venner av Bærum Sykehus.  

Det ble foreslått at styret utarbeider retningslinjer for tildeling av midler til medlemsorganisasjoner, 
noe styret vil se nærmere på. 

VEDTAK: Det bevilges kr. 50 000 til Venner av Bærum Sykehus. Styret bes 
om å redegjøre for foranledning til saken overfor Bærum 
kommune når de ber om utbetaling om tilskudd for 2021. 

I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2021: 

⎯ kr. 3,00 pr. husstand 

⎯ kr. 1,50 for hver boenhet i sameier/borettslag 

Solveig Bauge Løland (Malurtaasen Vel) påpeker at det bør presiseres at dette er en liten justering fra 
kontingenten for 2020.  

VEDTAK: Kontingenten for 2021 justeres. Den skal være kr. 3,00 for hvert 
velmedlem som betaler full kontingent til vellet og kr. 1,50 for 
boenhet i sameier/ borettslag som har redusert velkontingent til 
sitt vel. 

VEDTAK: Årsmøtet vedtok forslag til budsjett for Bærum Velforbund for 
2021. 

https://www.velnett.no/medlemskap/medlemsfordeler/
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8 Bærum Velforbunds arbeidsprogram for driftsåret 2021/2022. 

Det ble understreket at arbeidsprogrammet gir prinsipper for saker som Bærum Velforbund kan 
arbeide med. 

Hans Henrik Thaulow (Eiksmarka Vel) – Påpeker at det er viktig at vellene skal høres når det er 
utbygginger/ endringer i kommunen, med henvisning til ny vektlegging av dette i det engelske 
lovverket. 

Solveig Bauge Løland (Malurtaasen Vel) – Ber om at det som ble påpekt av Thaulow tas 
opp/understrekes på møter med administrasjonen i Bærum kommune. 

Til dette viste Rune H. Bjerke (styreleder) også til Bærum Velforbunds samarbeidsavtale med Bærum 
kommune - https://www.baerumvelforbund.no/punkt_05/underpunkt_04/ 

Rune H. Bjerke informerte om at Bærum Velforbund ønsker en tettere dialog med de lokale vellene. 
Bærum Velforbunds styre ønsker derfor å invitere seg selv til de lokale vellenes styremøter etter 
hvert.  Det kommer henvendelser til dette senere. 

 

VEDTAK:  Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i 
Bærum Velforbund 2021. 

9 Forslag fra velforeningene 

Ingen mottatt 

10 Valg 

VEDTAK: Valgkomiteens forslag til tillitsvalgte i Bærum Velforbund ble 
enstemmig vedtatt.  

Styret sammensetning for 2021/2022 er: 

Styremedlemmer: 

Navn Status Tilknyttet vel Periode 

Rune Bjerke, leder Ikke på valg Lommedalens Vel 2020 – 2022 

Gunnar Johansen Gjenvalgt for 2 år Voll Vel 2021 – 2023 

Rita Roarsen Valgt for 2 år Høvik Verk Vel 2021 – 2023 

Wenche Ryager Ikke på valg Haslum Vel 2020 – 2022 

Reidar Karlsen Ikke på valg Fornebulandet Vel 2020 – 2022 

Marika Stojcevska Ikke på valg Avløs Vel 2020 – 2022 

Jona Ragnarsdottir Gjenvalgt for 2 år Sandvika Vel 2021 – 2023 

 

  

https://www.baerumvelforbund.no/punkt_05/underpunkt_04/





