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Sak 1  Godkjennelse av innkalling og dagsorden  

 

Sak 2  Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokollen 

Styret foreslår at Thomas Døvre fører protokoll fra årsmøtet  

 

Sak 3  Styrets beretning  

Denne beretningen gjelder for perioden 30. mars 2016 - 13. mars 2017. 

a. Styrets arbeid 

Styret har i meldingsåret bestått av: 
 

Elisabeth Torkildsen, leder 
Per F. Jørgensen, nestleder 
Thomas Døvre, styremedlem/sekretær 
Tore Fjeld, styremedlem/kasserer 

 
Revisor har vært Charlotte Herje, som er statsautorisert revisor.  

Det ble valgt valgkomité ved årsmøtet i 2016 bestående av Rune Bjerke (leder) og Trygve Dahl.  

Det er i perioden avholdt seks styremøter.  

b. Økonomi 

Vellet hadde 208 betalende medlemmer per 31.12.2016. Kontingentvarsel for 2017 ble sendt ut i 

februar 2017. Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2016. 

c. Aktuelle saker 

Styret har i løpet av perioden jobbet med flere saker, men vil trekke frem følgende saker:  

1. Endringer i kollektivtilbudet i Lommedalen  

Ruter endret 1. januar 2017 busstilbudet radikalt i Lommedalen, og ikke til det bedre for 

innbyggerne. Styret grep tak i problemet med en gang, og har hatt møter med fylkesordfører Solli og 

administrerende direktør i Ruter, Reitan, samt med flere møter med områdedirektør i Ruter, 

fylkestingspolitikere i Akershus fylkesting, og varaordfører i Bærum kommune. Saken er satt opp som 

egen orienteringssak på årsmøtet.  

2. Salg av Solhaug 

I likhet med flere andre organisasjoner og foreninger i Lommedalen, eier vellet en andel i 

samvirkeforetaket Lauvsprett SA, som eide eiendommen Solhaug, Kirkebyveien 27.  
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Driften av Sohaug har i mange år vært problematisk, og i mai 2016 besluttet styret i Lauvsprett SA at 

stedet burde selges. Det var derfor ikke mulig å ta saken opp på sist årsmøte. Styret diskuterte saken, 

og kom til at salg var eneste farbare vei gitt situasjonen.  

 

d. Organisasjonstilhørighet 

Lommedalens Vel er medlem av 

Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening 
Bærum Natur- og friluftsråd 
Bærum Velforbund 

 
og er normalt representert ved de to sistnevnte foreningenes medlemsmøter og årsmøter. 
 

 

 
 
Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel 
 
 
 
Lommedalen, 13. februar 2017 
 
Styret 
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Sak 4  Kollektivtilbudet i  Lommedalen 

Det vil bli gitt en orientering om endringene i kollektivtilbudet og arbeidet styret har gjort i den 
forbindelse. Det inviteres til en diskusjon om hva som kan gjøre kollektivtilbudet bedre, som styret 
kan ta med seg i det videre arbeidet for bedre kollektivtilbud i Lommedalen.  

 

Sak 5  Fremtiden til Lauvsprett SA 

Lauvsprett SA har innkalt til årsmøte for å diskutere fremtiden nå som Solhaug er solgt. 
Lommedalens Vel har en eierandel i samvirket, og styret inviterer derfor 
generalforsamlingen til å diskutere saken før årsmøtet i Lauvsprett SA. Leder i styret i 
Lauvsprett SA vil innlede.  

 

Sak 6  Regnskap med revisjonsberetning 

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning. 

 

Sak 7  Budsjett og kontingent 

a. Budsjett 

Det vises til framlagt budsjett for 2017. 

b. Kontingent 

Medlemskontingenten i Lommedalens Vel ble sist justert ved årsmøtet i 2015 og er i dag kr. 150 per 

medlem/husstand. Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2017. 

 
Sak 8  Forslag til vedtektsendringer 
Det er levert inn endringsforslag fra nåværende styre, og tidligere leder. Disse er presentert i et eget 

dokument.  

 

Sak 9  Valg 

Årsmøtet i 2016 valgte valgkomité og deres innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet.  

Med henvisning til vedtektenes pkt. 4 refereres følgende situasjon: 

Verv Navn Status  
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Leder Elisabeth Torkildsen  Ikke på valg 

Nestleder Per F. Jørgensen  Ikke på valg 

Styremedlem/sekretær Thomas Døvre På valg 

Styremedlem/kasserer Tore Fjeld På valg 

Styret har i inneværende periode færre medlemmer enn det vedtektene åpner for.  

 

Revisor Charlotte Herje På valg 

Valgkomité (tre personer) 

Alle styremedlemmer og varamenn velges for en periode på to år. Revisorer og valgkomité velges for 

ett år av gangen. 

 

Sak 10  Eventuelt  

 


