
MORTENSRUDGRENDA VELFORENING 

PROTOKOLL FRA DEN 34. GENERALFORSAMLING 
Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt torsdag 21. mars 
2019 kl. 18.30 på Stenbråten skole 
 
Fremmøtte:  32 stemmeberettigete 
Fullmakter:  3 fullmakter 
 

TIL BEHANDLING FORELIGGER 
1. Valg av dirigent  
2. Godkjenning av innkalling  
3. Valg av referent  
4. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen  
5. Årsberetning fra styret  
6. Regnskap med revisors beretning  
7. Valg  

a. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år  
b. Valg av 1 vara for 2 år  
c. Valg av valgkomite  

 
8. Forslag  

a. Gave til Mortensrud Festival  
b. Støtte til Leirskallen Skisenter  
c. Faste griller på fellesområde  
d. Maskinell feiing av gangveier  
e. Vedtektsendring  

9. Budsjett, kontingent og styrehonorar.  
 
Disse punktene er ikke til behandling på generalforsamlingen, men er inkludert for opplysning 
og informasjon:  
 

1. Protokoll fra generalforsamling 2018  
2. Vedtekter  
3. Generell informasjon om Mortensrudgrenda  

  



REFERAT 

1. VALG AV DIRIGENT 
 

Arild Rebbeng ble enstemmig valgt 
 

2. GODKJENNING AV INNKALLING  
 

Innkalling ble godkjent 
 

3. VALG AV REFERENT  
 

Siw Midtgård Meckelborg ble enstemmig valgt 
 

4. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN  
 

• Aleksander Castberg 
• Trine Kruse 

 

5. ÅRSBERETNING FRA STYRET  
 

Generelle kommentarer: 
Det ble reist spørsmål om hva felt 16 er, og styret informerte om planene for utbygging på 
dette feltet syd for Jettegryta barnehage, og informerte om styrets forhold til disse 
planene. 
 
Kommentarer fra styret: 
Styreleder ber alle om å opprette eFaktura-avtale, de som ikke har dette vil få faktura på 
post, og dette vil koste velforeningen ganske mye. 
 
Vedtak:  Årsberetning er godkjent 

 

6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING  
 

Kommentarer fra styret: 
Det ble gitt en kort informasjon vedr. utestående fordringer, og informert om at deler av 
dette nå ser ut til å bli innbetalt. 
 
Vedtak:  Regnskapet er godkjent 
 



7. VALG  
Styreleder informerte om at det var en liten feil i innkallingen, og at det er 2 
styremedlemmer som er for valg for to år. 

 
A) VALG AV 2 STYREMEDLEM FOR 2 ÅR  

Siw Midtgård Meckelborg og Anna Bistrup valgt ved akklamasjon. 
 
 

B) VALG AV 1 VARA FOR 2 ÅR  

Irfan Akram valgt ved akklamasjon 
 

C) VALG AV VALGKOMITE  

Kathrine Kjøde valgt ved akklamasjon, og styret gis fullmakt til å finne kandidater i 
løpet av perioden. 

 

8. FORSLAG  
 

A) GAVE TIL MORTENSRUD FESTIVAL  

Forslag til vedtak: Mortensrudgrenda Velforening gir 10.000 kroner i støtte til 
Mortensrud Festival i 2019. 
 
Generelle kommentarer: 
Beboer informerte om at festivalen kan søke/få betydelige støtte fra Oslo Sør-midler 
og midler knyttet til at Oslo er miljøhovedstad i 2019, informant oppfordrer til ikke å 
bevilge midler til festivalen. 
 
Vedtak:  Forslaget vedtatt mot 4 stemmer 

 
 

B) STØTTE TIL LEIRSKALLEN SKISENTER  

Forslag til vedtak: Mortensrudgrenda Velforening gir 20 000 kr i støtte til Leirskallen 
skisenter og vil arrangere alpindag vinteren 2019/2020. 
 
Vedtak:  Forslaget vedtatt mot 14 stemmer 

 
 

C) FASTE GRILLER PÅ FELLESOMRÅDE  

Forslag til vedtak: Vi forslår at styret ser på permanente griller på lekeplassen og dette 
dekkes av budsjettposten for opprusting av fellesområder. 
 
Generelle kommentarer:  
Flere beboere er bekymret for forsøpling og vedlikehold. 
 



Vedtak:   Forslaget er vedtatt mot 7 stemmer 
 
 

D) MASKINELL FEIING AV GANGVEIER  

Forslag til generalforsamling: Det feies maskinelt og blir kjørt bort på våre gangveier 
og det må vurderes videre bruk av snøfresing. 
 
Styrets anbefaling til vedtak: Styret foreslår at man fortsetter å feie grus på dugnad og 
at man fortsetter med dagens avtale med fresing av snø. 
 
Generelle kommentarer: 
Forslagsstiller trekker første del av forslaget, da han mener det ikke kan feies 
maskinelt pga bruk av snøfresing. 
 
Vedtak: Oversendes styret for oppfølging og vurdering av bruk av fres vs. skjær 

 
E) VEDTEKTSENDRING  

Forslag til vedtak: Styret foreslår å stryke dette fra paragraf 11: «Når et medlem ikke 
ønsker å være tilkoblet kabelanlegget gjeler avkobling fra start av neste 
faktureringsperiode fra leverandøren.»  
 
Vedtak:  Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

9. BUDSJETT, KONTINGENT OG STYREHONORAR  
 

Forslag til vedtak: Velforeningskontingenten for 2019 settes til kr 3 900,- 
Vedtak:  Enstemmig godkjent 
 
 
Forslag til vedtak: Styrehonoraret foreslås derfor satt til kr 190 134,- 
Vedtak:  Enstemmig godkjent 
 
 
Vedtak:  Budsjettet for 2019 godkjennes 

 
 
 
 

 


