Kinnskogen Vel - Årsmøte 2008
Kinnskogen Vel innkaller til årsmøte onsdag 13.02.2008 kl. 19.00 på Kjenn skole.
Agenda
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av Årsmøtet
Årsberetning for 2007 (Se lenger ned i dokumentet)
Revidert regnskap for 2007 (Se lenger ned i dokumentet)
Valg av styremedlemmer
Valgkomiteens forslag til styret:
Styremedlemmer til valg:
Leder
Bjørn Gran
Sekretær
Frank Bergli
Styremedlem Gunnar Otnes
Styremedlem Morten Fagermoen
Varamedlem Tone Kristiansen
Revisor Stig Tore Ose
Revisor Tone Fredriksen

Valgkomiteens forslag:
Gjenvalg for 2 år
Velges for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år
Velges for 2 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer som ikke er til valg i 2008
Nestleder
Lars Vestermo
Kasserer
Ole Ragnar Karlstad
Styremedlem Liva Fjeldheim
Varamedlem Kristian Arntsen

5. Bevilgninger for 2008
Det foreslås følgende bevilgninger for årsmøte:
 Inntil kr. 5.000 til sommerstafetten
 Inntil kr. 5.000 til sommerfesten på veltomta
 Inntil kr. 5.000 til gjennomføring av en sykkelfest i velområdet
 Inntil kr. 3.000 til skirenn
 Inntil kr. 10.000 til vedlikehold og oppgradering av veltomta
6. Orientering vedrørende turvei over veltomta
7. Eventuelt

Med hilsen styret

Årsberetning for 2007
Aktiviteter og hendelser
 Det ble arrangert et skirenn på Veltomta med 60 personer. Innsatsen og humøret til
deltakerne var veldig bra tatt det dårlige været i betraktning. Veltomta og Langvannet
er det nye stedet for skirenn, og fastelavnens søndag er dagen, men det må tas
værforbehold i disse usikre klimatider.
 Foreningen arrangerte den tradisjonelle sommerstafetten for Solheim. Det deltok 37
lag, med 5 deltakere på hvert lag. For 2008 gleder vi oss til å ha start og mål på
Solheim skole.
 Første lørdag i juni var det nok en av foreningens tradisjoner i form av sommerfesten
på veltomta. De nærmeste naboene tok ansvar for å ”freshe” opp plassen til
familiefesten. Det var lotteri, spill, idrett og grilling for omtrent 80 personer. Til denne
dagen åpnes badebrygga offisielt. Denne gang var vi veldig heldige med været, og
området egner seg godt til piknik sted.
 Foreningen har ferdigstilt fotballgjerdet i full høyde, og det har økt bruken av
ballbanen.
 Det har blitt badet og fisket en del fra badeplassen og flytebrygga.

Samfunnsmessige innspill
 Området rundt rådhuset skal endre karakter i forbindelse med ulike byggeprosjekter,
rensepark, Mailand vgs, ny idrettshall, nye turveitraseer. Vi er en samtalepartner med
kommunen angående løsninger i disse områdene. Det er viktig at vi er med og gir
innspill i disse prosjektene.
 Vi har kommet med innspill til reguleringsplanen for turvei/sti langs Langvannet vest.
Vi har i den forbindelse skapt en del presseoppslag omkring reguleringsforslaget.
Foreningen er noe uenige om tiltaket, men enige i at et inngrep ikke bør være av
voldsom karakter.

Styret har i 2007 bestått av følgende:
Styreleder
Bjørn Ivar Gran
Nestleder
Lars Vestermo
Kasserer
Ole Ragnar Karlstad
Sekretær
Ubesatt
Styremedlem
Morten Fagermoen
Styremedlem
Gunnar Otnes
Styremedlem
Liva Fjeldheim
Varamedlem
Kristian Arntzen
Varamedlem
Hanne Berger

Lørenskog 27.01.2008
Bjørn Ivar Gran (leder)

Revidert regnskap for 2007

