
 

 

Referat fra generalforsamling avholdt 22.mai 2022 

 

Tilstede: 4 representanter fra styret og 17 medlemmer i vellet.  

 

1. Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent 

2. Lars Grimsgaard ble valgt til møteleder og Inger-Lise Schie ble valgt som referent. 

3. Årsrapport for 2020 ble godkjent men to saker ble spesielt nevnt, det ble 

kommentert vedr. pkt om grensejusteringen mellom Nesodden og Frogn. Styreleder 

informerte om at det ikke er noen avklaring ennå. Statsforvalteren skal utrede 

spørsmålet og kommunaldepartementet skal ta den endelige beslutningen.  

Vedr. Korketrekkeren så ble det kommentert fra medlemmer at de ikke hadde blitt 

godt nok informert vedr. dugnadsarbeid samt historikken til Korketrekkeren.  

 

4. Regnskap 2021:  Regnskap er revidert og godkjent av revisor. Det ble redegjort av 

styreleder vedr. kostnader og inntekter til arbeidet som er utført på Korketrekkeren. 

Anders informerte vedr. leieinntekter og at man skal se på en økning i leie i 

fremtiden. For øvrig ingen kommentarer til regnskapet 

5.  

Innkomne forslag:   Forslag fra Finn Melsom om at styrereferater blir lagt ut på vellets 

hjemmeside, styret tar dette til etterretning slik at alle medlemmer får informasjon. 

Dette gjelder også referat fra generalforsamlingen at dette blir lagt ut på styreweb så 

fort som mulig. Dette ble vedtatt tatt inn i arbeidsprogrammet. 

Karin Westerheim foreslo at vellet/styret følger opp Statsforvalterens undersøkelser 

av  Blylagdammen, forurensning fra lokal søppelfylling til Blylagdammen. Dette ble 

vedtatt tatt inn i  arbeidsprogrammet.  

Det kom også inn forslag under møte om at det er ønskelig med en foredragsholder 

som kan fortelle om Blylaget og korketrekkeren                                                        

 

6. Arbeidsprogram 2022 ble gjennomgått med kommentarer til de enkelte av punktene 

og hva styret skal jobbe videre med. Det er stor interesse rundt sikkerheten og farten 

i Glenneveien dette skal det jobbes videre med. I tillegg kom det inn forslag om en 

kampanje for å rydde grøfter pga sikkerheten, samt at styret må se på sikring av de 

store trærne på vellets eiendom. Forsøpling langs stier i skogen og nærmiljøet må 

også sees på, evt.  må styret kontakte kommunen slik at de kan henvende seg til 

grunneierne. Dette legges til i arbeidsprogrammet for 2022.  

 

7. Budsjett for 2022 ble godkjent 

 



 

 

8. Medlemskontingenten forblir uendret. 

 

9. Valg: Wenche Gulbrandsen styremedl, Ellen Merethe Øiestad styremedl. og Lars 

Grimsgaard styreleder går ut av styret.  Anders Lauritzen tar gjenvalg en periode til. 

 

Ny styreleder ble Ida Fjeld Gertsch, samt to nye styremedlemmer Lene Marie 

Stangebye og Frode Nordahl 

 

10. . Revisor Jan Bjerklund var ikke tilstede men ble gjenvalgt for 2022.  

 

11. Valgkomité tok gjenvalg, Trond Wollert Nygren og Lisbeth Hansen 

  

 


