MORTENSRUDGRENDA VELFORENING
PROTOKOLL FRA DEN 37. GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling i Mortensrudgrenda Velforening ble avholdt tirsdag 22. mars 2022
kl. 18.30 i menighetshuset ved Mortensrud Kirke
Fremmøtte:
Fullmakter:

38 stemmeberettigete
7 fullmakter

REFERAT
1. VALG AV DIRIGENT
Helge Rege Gårdsvoll ble enstemmig valgt

2. GODKJENNING AV INNKALLING
Innkalling ble godkjent

3. VALG AV REFERENT
Irfan Akram ble enstemmig valgt

4. VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
•
•

Aleksander Castberg
Ole Ødegard

5. ÅRSBERETNING FRA STYRET
Generelle kommentarer:

Kommentarer fra styret:
• Det positivet årsresultatet skyldes hovedsakelig mye billigere belysning enn først
antatt/budsjettert.
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Vedtak:

Årsberetning er godkjent

6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING
Vedtak:

Regnskapet er godkjent

7. VALG
A) VALG AV STYRELEDER FOR 2 ÅR
Helge Rege Gårdsvoll ble valgt ved akklamasjon
B) VALG AV 2 STYREMEDLEM FOR 2 ÅR
Randi Buckley og Lotte Baksaas valgt ved akklamasjon.
C) VALG AV REVISOR FOR 2 ÅR
Eivind Grytnes ble valgt ved akklamasjon
D) VALG AV 1 STYREMEDLEM FOR 1 ÅR
Pauline Hagman ble valgt ved akklamasjon
E) VALG AV VALGKOMITE
Anna Bistrup og Rune Tveit ble valgt ved akklamasjon

8. FORSLAG
A) INNKJØP AV TO NYE BENKER OG SØPPELKASSE
Forslag til vedtak: Det settes opp nye benker og ny søppelkasse som foreslått
Generelle kommentarer:
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

B) MULIGHET FOR FIBERNETT
Forslag til vedtak: Styret får ansvar for at det fremmes en sak for generalforsamlingen
i 2023 med alternativer for fremtidig kabel/fibernett i Mortensrudgrenda der de ulike
alternativene som er nevnt i saken belyses.
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.
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C) MODERNISERING
Forslag til vedtak: At gjeldende reguleringsplan for utnyttelsesgrad skal følges, og at
styret ber Oslo Kommune endre reguleringsplan for gangveiene som går mellom
husene fra gangvei til bilvei.
Generelle kommentarer:
• Det er flere som påpekte at de ønsker å beholde gangveiene fri for biltrafikk og at
det bidrar til trygg ferdsel for de yngre trafikantene våre. Reguleringsplanen
følges.
Vedtak:

Forslaget ikke vedtatt enstemmig

D) GANGVEI MELLOM OLASRUDVEIEN OG GRANEBAKKEN
Forslag til vedtak: Det settes av 300.000 for asfaltering av øvre gangvei og nye
selvlukkende bommer. Parkeringsforbud gjelder fra asfaltkanten langs velforeningens
tomt.
Generelle kommentarer:
• Hvorfor kan vi ikke rekvirere veien fra kommunen og gjøre den om til
fellesområdet.
• Hvilken hensikt en ny bom vil ha og vil det redusere trafikken på gangveiene.
Usikkerhet rundt hvor preventivt en bom vi ha.
• Ha en dialog med oslo varme for kartlegge når deres gravearbeider igangsettes og
hvilke synergier vi kan trekke.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

E) MASKINELL FEIING AV GRUS
Forslag til vedtak: Det gjøres maskinell feiing av grus
Generelle kommentarer:
• God oppslutning på dugnad
• Kan de enkelte lagenel bestille feiing på for egen kost.
• At de ulike lag ikke har dugnad på samme dag som den felles dugnaden. Felles
dugnaden blir ganske snart etter påske.
Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

F) OPPGRADERING AV LEKEHUS
Forslag til vedtak: Det gjøres oppgradering av lekehuset på lekeplassen med en maks
budsjettramme på 50.000 kroner
Generelle kommentarer:
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•

Det har blir søkt om kommunale midler/støtte til å oppgradere vedlikeholde
lekeplassen. Men fått avslag grunnet privat grunn.

Vedtak:

Forslaget ble enstemmig godkjent.

G) LEKEPLASSFOND FOR GARASJELAG
Forslag til vedtak: Det etableres et fond for lekeplassutvikling i garasjelagene med en
øvre budsjettramme på 100.000 kroner
Generelle kommentarer:
• Det blir presisert av medlemmer at dette forslaget strider mot vedtektene.
• Det er stor uenighet om hvorvidt det er riktig at felleskapet skal ta dette av
felleskapets midler.
Vedtak:

Det ble bedt om votering for å forkaste forslaget.
22 stemte for å forkaste forslaget. Da 1 person hadde forlatt
generalforsamlingen før dette var det 44 stemmeberettigede til stede,
og ved stemmelikhet sier våre vedtekter at forslaget faller. Dermed ble
lekeplassfond ikke vedtatt.

9. BUDSJETT, KONTINGENT OG STYREHONORAR
Forslag til vedtak:
Vedtak:

Velforeningskontingenten for 2022 settes til kr 3 900,Enstemmig godkjent

Forslag til vedtak:
Vedtak:

Styrehonoraret settes til kr 199 337,Enstemmig godkjent

Vedtak:

Budsjettet for 2022 godkjennes
Enstemmig godkjent.
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