
REFERAT ANSTUøTE 2017 - JONGSASEN VEL

Det ble avholdt for Jongsåsen Vel onsdag 18, april 2018 kl {830-2100 på Jong skole.

I alt42 medlemmer møtte på årsmøtet, herav 5 styremedlemmer. 2 styremedlemmer hadde forfall. I

tillegg møtte 4 uten stemmerett (ekstra deltagere eller fremtidige medlemmer)

Saksliste:
1. lnnkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Til ordstyrer ble valgt styreleder Morten Dahl-Hansen, og til referent ble valgt Thomas Bech
Pettersen. Til å underskrive referatet ble valgt Aslaug Helle og Terje Behringer.

3. Arsmeldingen for 2017 ble gjennomgått av styreleder. De saker styret har jobbet mest med i

Iøpet av 2017 ble gjennomgått. Arsmeldingen ble godkjent.
Det kom kommentar om at s§ret bør undersøke om Vipps-betaling som alternativ til giro er
mulig, og om riktig navn på det nasjonale velforbundet er brukt.

4. Årsregnskapfor 2017 ble gjennomgåft. Årsregnskapet ble godkjent. En stor kostnadspost for
velet er velaksjonene. Kostnadene til dette holdes nede ved at beboerne er flinke til å sortere.

5. Budsjettet for 2018 ble gjennomgått. lnntekter og kostnader er budsjettert itråd med
forventninger for 2018 og med erfaring fra tidligere år.

6, Styrets forslag om å få fullmakt til å disponere inntil kr 100 000 av Jongsåsen Vels midler til

tiltak for å gjøre vår "grønne oase" mer brukervennlig (se under), ble vedtatt. Fullmakten
gjelder i ett år.

7. lnnkomne saker: Det var ingen innkomne saker.

8. Styret som var foreslåft ble valgt.
Styret består dermed av vetleder Morten Dahl-Hansen (gjenvalgt for 2 år), kasserer Julie
Mathiesen (gjenvalgt for 2 år), sekretær Thomas Bech Pettersen (ikke på valg),
styremedlemmer Jeff Wasserman (ikke på valg), Simen Dahl (ikke på valg), Marianne
Brangstrup (gjenvalgt for 2 årl, Guro Nymann Vangen (gjenvalgt for 1 år)

9. Revisor Thure Carlsson ble gjenvalgt (1 år).
Valgkomit6: Eva Dirdal (gjenvalgt for 1 år) og Tom Holtmann (gjenvalgt for 1 å$

Arsmøtet ble hevet.

Orienteringssaker:

Før årsmøtet - av praktiske grunner - hadde vi gleden av å ha Kjell Seberg, reguleringssjef i Bærum

kommune, på besøk. Han ga en meget god orientering om planer og reguleringer for Bærum, med

spesiell vekt på vestregionen med Sandvika, Slependen og Jong. Han trakk de lange linjene og

belyste regulerings- og planarbeidet ut fra dette. Det er viktig å bevare kvalitetene i bomiljøene

samtidig som kommunen må belage seg på fortsatt å være en vekstkommune. En rekke kommentarer
og spøismål fra medlemmene ble tatt opp og besvart på beste måte. En særskilt utfordring for enkelte

mediemmer nå, er utbyggingen på "Malerstua". Her er saken ennå ikke komrnet til regulering.

Andre orienteringssaker: (Vellets presentasjon blir lagt ut på www.iongvel.org)

Om "Jongparken" / "Hestejordef / "Hundejordef': Kommuneplanens arealdel, vedtatt i kommunestyret

4. april 201.8, fastslår nå at "Hundejordet" er grøntstruktur. Jongsåsen vel fått dermed gjennomslag for

denne viktige saken for vårt nærmiljø. Nå må vi sørge for at arealet er i bruk hele året, slik at bruken

som grøntareal er lokalt befestet. Det er dette som kan styrke arealets status i tiden fremover' Blant

id6ene som ble fremmet rundt dette (se sak 6 over): grill/bålsted, løpesti, busker og trær, skolehage,

skigard, etc. Klipping til rikig tid i forhold tilfrøsefting for blomster er også viktig. Velstyret vil arbeide

med saken itråd med tildelt fullmakt. lnteressefte bes også melde seg!

Til sist:
Husk å bruke det e nettstedet www.jongvel.org og Facebookgruppen «Jongsåsen Vel».

Referent Referat godkient
Helle

Husk våraksjonen: mandag 7.5 (ulike husnumre), tirsdag 8.5 (like husnumre) kl. 17-19 (HBl) Se iongveLqrg


