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Årsmøte 23. mars 2022 – BÆRUM VELFORBUND 
 

Møtet ble avholdt på Bekkestua Bibliotek kl. 19:00 – 21:30 

Følgende vel var representert: 

Vellets navn Vellets navn Vellets navn 

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 Vel Tanum Vel 

Fagerstrand Vel Jar Vel Vestre Løkeberg Vel 

Fornebulandet Vel Jongsåsen Vel Voll Vel 

Furubakken Vel Kolsås Vel Østerås Vel 

Møtet hadde til sammen 34 deltakere. 

Martin Bodd fra «Dråpen i havet» presenterte kort deres arbeid i forbindelse med den humanitære 
katastrofen i Ukraina, et arbeid som også er understøttet av Bærum kommune. 

Ordfører Lisbeth Hammer Krog hilste årsmøtet fra Bærum kommune. 

Erik Sennesvik – Berger og Rykkinn Vel, mangeårig leder for Bærum Velforbund (BVF) ble utnevnt til 
forbundets første æresmedlem. 



Protokoll fra årsmøte i Bærum Velforbund 23. mars 2022 

Side 2 av 5 

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: Reidar Karlsen Fornebulandet Vel 
  Per Thrane-Nielsen  Fagerstrand Vel 

4 Protokoll fra årsmøtet 2021 

VEDTAK:  Årsmøtet tok protokoll fra årsmøtet 2021 til orientering 

5 Styrets beretning for 2021 

Beretningen ble gjennomgått punktvis med følgende kommentarer:  

1. Styret 

Ingen kommentarer 

2. Møter/styreaktiviteter 

Erik Sennesvik – Berger og Rykkinn Vel; anerkjente det arbeidet som var gjort med å videreføre Asker 
og Bærum Trafikksikkerhetsforening.  

3. Økonomi 

Det ble kommentert at 10 vel ikke hadde betalt velkontingenten. Flere av deltagerne påpekte 
skuffelse over manglende innbetalinger fra enkelte medlemsvel. 

4. Arbeid med prioriterte organisasjonssaker i 2021 

Ingen kommentarer 

5. Representasjon i organisasjoner og foreninger 

Ingen kommentarer 

6. Medlemskap i organisasjoner og foreninger 

Ingen kommentarer 

7. Annet organisasjonsarbeid 

Flere av deltagerne presiserte nytten av fortsatt å kunne formidle trykket informasjon til sine 
medlemmer. 

Karina Langseth – Østerås Vel: Orienterte om at deres vel distribuerte velinformasjon i papirutgave 
ved å betale for bistand fra lokale foreninger.  

8. Samarbeidsavtalen med Bærum kommune - aktiviteter, møter, saker, oppfølging 
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Henrik Nokhart – Kolsås Vel; påpekte feil årstall i Vedlegg 3 til årsberetningen. Videre etterlyste han 
sakslisten fra møtet med formannskapet i Bærum kommune. 

Bærum Velforbund vil oppdatere årsberetningen tilsvarende. 

9. Bærum kommunes klima- og miljøpris 

Ingen kommentarer 

10. Saker velforeningene er opptatt av 

Flere vel påpekte avvik mellom medlemstallene i årsberetningen og det reelle medlemstallet. 

Bærum Velforbund vil gjøre en innsats for å korrigere tallene. 

11. Administrative saker 

Ingen kommentarer 

VEDTAK: Årsmøtet godkjenner styrets beretning for Bærum Velforbund 
2021 med ovenfor beskrevne korreksjoner. 

6 Regnskap med revisjonsberetning 2021 

Flere vel påpekte differansen mellom budsjett og regnskap når det gjelder kontingent til Vellenes 
Fellesorganisasjon (VFO). Det ble redegjort for grunnen til avvik og den minnelige ordningen som var 
gjort med VFO. 

Det ble bedt om en i note til neste års regnskap som viser forskjellen mellom det som 
medlemsvellene betaler i kontingent til VFO og det BVF refunderer VFO. 

De ble fra flere vel understreket hvor viktig momsrefusjon var som bidrag til drift av vellene. 

Flere deltagere uttrykte takknemlighet for forbundets støtte til Venner av Bærum Sykehus  

BVFs store egenkapital ble kommentert. Det ble fremmet ønske om at styret vurderer om BVF i 
større utstrekning kan budsjettere med støtte til spesielle aktiviteter i medlemsvellene.  

VEDTAK: Årsmøtet godkjenner årsregnskap for Bærum Velforbund 2021 

7 Budsjett for 2022 med fastsetting av kontingentsats 

I samsvar med vedtektenes § 8 foreslås følgende kontingent for 2022: 

⎯ kr. 3,00 pr. husstand 

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

Per Thrane Nielsen – Fagerstrand Vel: Foreslo å legge inn i budsjettet et bidrag til Venner av Bærum 
Sykehus. Forslaget ble ikke votert over da forslag om budsjettposter som går til reduksjon av 
egenkapitalen skulle vært sendt inn før årsmøtedokumentene ble publisert. 

Erik Sennesvik – Berger og Rykkinn Vel: Påpekte at 11. juni er vellbevegelsens dag. Man kan søke 
støtte fra Bærum kommune til aktiviteter på denne dagen som gjøres sammen med andre 
organisasjoner/foreninger. 

VEDTAK: Kontingenten for 2022 ble vedtatt til 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. 
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VEDTAK: Årsmøtet vedtok forslag til budsjett for Bærum Velforbund for 
2022. 

8 Bærum Velforbunds arbeidsprogram for driftsåret 2022/2023. 

Hans Henrik Thaulow – Eiksmarka Vel: Snakket om utbygging i kommunen, og etterspurte hva vellene 
kunne gjøre. Han mente man burde redusere utbygging i forhold til kommuneplanen. Hva med «limit 
to growth»? Skal Bærum kommune bli en by? Dilemma om balanse mellom utbygging og 
demografisk struktur. 

Per Thrane Nielsen – Fagerstrand Vel: Påpekte at endringer som E-18 utbygging på Høvik muliggjorde 
vekst, men at velene til enhver tid må søke å sikre interessene til beboerne gjennom dialog med 
utbyggere og kommunen.  

Ola Raftevold – Voll Vel: Forslo at det nye styret setter opp et medlemsmøte til diskusjon om temaet. 

Per Christiansen – Tanum Vel: Ønsket en oversikt over hvor mange husstander det er i hver vel. Kan 
BVF hjelpe vellene med dette? 

Det ble fremmet ønske om at BVFs representant i styret til Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
(ABT) sørger for at foreningen opprettholder fokus på fartsmålinger. 

Per Thrane-Nielsen – Fagerstrand Vel: Som BVFs medlem i styret til ABT påpekte han at faggruppen i 
ABT jobber med arbeidsprogram og at man har dialog opp mot kommunene om fartsmålinger er noe 
kommunene skal stå for eller om det er ønskelig at ABT anskaffer nytt utstyr for å kunne gjøre 
fartsmålinger ettersom utstyret ABT nå har ikke lenger er brukbart. 

Erik Sennesvik fremmet forslag om tillegg til arbeidsprogrammet pkt. 8. 1 . 1: «Arbeide for at 
kommunal planlegging og kommunale styringsdokumenter legger et godt grunnlag for tidlig 
medvirkning fra velforeningene.» 

VEDTAK:  Årsmøtet slutter seg til forslag til arbeidsprogram for styret i 
Bærum Velforbund 2022 med tillegg til pkt. 8.1.1 som foreslått 
over. 

9 Forslag fra velforeningene 

Ingen mottatt 

10 Valg 

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

Styret sammensetning for 2022/2023 er: 

Navn Status Tilknyttet vel Periode 

Norman Lagesen, leder Ny, valgt for 2 år Skui Vel 2022-2024 

Marika Stojcevska, nestleder Gjenvalg Avløs Vel 2022-2024 

Wenche Ryager, kasserer Gjenvalg Haslum Vel 2022-2024 

Gunnar Johansen Ikke på valg Voll Vel 2021-2023 
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Jona Ragnarsdottir Ikke på valg Sandvika Vel 2021-2023 

Rita Roarsen Ikke på valg  Høvik Verk Vel 2021-2023 

Rebecca Nesbit Ny, valgt for 2 år Vestre Løkeberg Vel 2022-2024 

 

Varamedlemmer: (velges for ett år) 

# Navn Status Tilknyttet vel Periode 

1. Ove Tønnessen Gjenvalg  Gjettum Vel 2022-2023 

2. Yngve Johan Arnesen Gjenvalg Kolsås Vel 2022-2023 

3. Guro Skåre-Jullum Ny, valgt for 1 år Lommedalens Vel 2022-2023 

 

Revisor 

Navn Status Tilknyttet vel Periode 

Christian Rafn  Gjenvalg Hagabråten Vel 2022-2023 

 

VEDTAK: Styrets forslag til valgkomité ble enstemmig vedtatt.  

Valgkomitéen består av: 

Navn Status Tilknyttet vel Periode 

Rune Hernes Bjerke Ny Lommedalens Vel 2022 – 2023 

Ola Raftevold Gjenvalg  Voll Vel 2022 – 2023 

Charles Jensen Gjenvalg Blommenholm Vel 2022 – 2023 

Bærum   2022-03-23 

 

 

Reidar Karlsen Per Thrane-Nielsen 

Fornebulandet Vel Fagerstrand Vel 

 


