Referat - Arsmøte i Kinnskogen Vel 13.02.2008
Til stede:
Liva Fjeldheim, Morten Fagermoen, Ole Ragnar Karlstad,
Lars Vestermo, Ivar Baardstad, Frank Bergli, Gunnar Otnes, Sigurd
Skår, Stig Tore Ose
Meldt forfall:
Bjørn Gran

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
2. Ole Ragnar Karlstad gikk gjennom årsberetningen. Ingen innsigelser til
denne.
3. Ole Ragnar Karlstad presenterte revidert regnskap for 2007. Foreningen
fikk i 2007 innbetalt 227 kontingenter. Største utgiftsposter i 2007 var til
juridisk bistand i forbindelse med Posten saken i 2006 og utbedring av
gjerde rundt veltomta. Ingen innsigelser til regnskapet.
4. Det var ingen benkeforslag på nye representanter til styret. Styrets forslag
til nye medlemmer ble dermed fulgt. Styret for 2008 består da av:
• Forman
Bjørn Ivar Gran
• Nestleder
Lars Vestermo
• Kasserer
Ole Ragnar Karlstad
• Sekretær
Frank Bergli
• Styremedlem
Morten Fagermoen
• Styremedlem
Liva Fjeldheim
• Styremedlem
Gunnar Otnes
• Varamedlem
Kristian Arntzen
• Varamedlem
Tone Kristiansen
• Revisor
Tone Fredriksen
• Revisor
Stig Tore Ose
5. Bevilgninger foreslått for 2008 ble godkjent. Det ble presisert at "Inntil"
ikke nødvendig vis betyr alt:
a. Inntil 5.000 ,- til sommerstafetten
b. Inntil 5.000 ,- til sommerfesten på veltomta
c. Inntil 5.000 ,- til gjennomføring av sykkelfest
d. Inntil 3.000 ,- til skirenn
e. Inntil 10.000 ,- til vedlikehold og oppgradering av veltomta

6. Lars Vestermo orienterte om den planlagt turstien som vil berøre veltomta
samt grunneiere langs Langvannet. Turstilvei vil være 2 m bred med Y:l m
grøfting - totalt 3 m og vil ved noen steder bli liggende i vannet på
flytebrygger. Han presenterte videre foreslått trase på fremlagte
kart/skisser oversendt fra kommunen og understreket at man fra velets
side allerede har uttrykt bekymring over omfanget på Veltomta. Videre i
saken har Lørenskog kommune invitert til møte 27/22008 kl 16:00.
Representanter fra styret vil under dette møtet be om konkrete og
endelige planer man kan ta med tilbake for uttalelse for deretter å vurdere
videre saksgang og eventuell juridisk bistand.
7. Det var ingen saker til eventuelt
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Lars Vestermo
Nestleder

