
 

JUBILEUMSFEST PÅ BRENNA 23. AUGUST I ÅR! 

På generalforsamlingen 13/3 ble det vedtatt å arbeide videre 

med planene om en stor jubileumsfest til høsten. 

 

BLI MED PÅ PLANLEGGINGSMØTE 

ONSDAG 26. MARS KL 19:00 

PÅ LOFSRUD SKOLE, LILLE AUDITORIUM 

 

STIKKORD OM ARRANGEMENTET SÅ LANGT: 

• PARTYTELT PÅ VÅR EGEN SPORTSPLASS 

• MASSEVIS AV AKTIVITETER FOR HELE FAMILIEN 

• UNDERHOLDNING 

• FELLES MÅLTID PÅ KVELDEN 

• MUSIKK OG DANS 

 

VI SATSER PÅ EN BRED PLANLEGGING MED MANGE BIDRAGSYTERE. 

VI VIL GJERNE HA MED DEG MED DINE IDEER OG TANKER OM HVORDAN DETTE 

KAN GJØRES! 

Har du spørsmål som må avklares før møtet, ta kontakt med et 

styremedlem i Brenna vel, se www.brennavel.no 
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Dato, tid og sted for møte Møte nr 
13.03.2013, Lofsrud skole, lille auditorium 
 
Deltakere 
33 stemmeberettige, hvorav to fullmakter (to gikk mot slutten av møtet) 

Generalforsamling 2014 
Distribusjon: 
Alle medlemmer i Brenna Velforening 
www.brennavel.no 

 

 

1. Konstituering 
Styreleder Tor Helge Lyngstøl ønsket velkommen. 
Det kom ingen protester mot innkallingen. 
 
Tor Helge Lyngstøl og Christine Nuland ble valgt til henholdsvis møteleder og referent. 
Bennedichte C. R. Olsen (Pasopveien 33) og Inge Høvik (Brennagrenda 1) ble valgt til å undertegne protokollen. 
 
Innledningsvis viste Arne Egil Sagen bilder fra uttynningen av skogen på kollen som avgrenses av Brennaveien, 
Pasopsvingen og Pasoplia. Bakgrunnen for at dette arbeidet ble gjort var at det sommeren 2013 ble anlagt en 
Rom-leir på denne delen av velets fellesareal, og at det var ønskelig å sikre bedre innsyn til området. 
Forsamlingen bemerket at Arne Egil Sagen gjør en meget god jobb for fellesskapet ved å holde det ryddig på 
Brenna. 
 
2. Årsmelding fra styret 
Styreleder gikk gjennom hovedpunktene i årsberetningen og styret besvarte noen spørsmål. 
 
Det ble kommentert på at Snegleaksjonen var et positivt initiativ fra styret som det var ønskelig å gjenta våren 
2014. Mht. arbeidet knyttet til mulig etablering av fibernett så aksepterte forsamlingen at saken nå er godt nok 
utredet og at den således kan legges død av kostnads- og arbeidsmessige årsaker. 
 
Styret følger opp følgende punkter som kom fram: Muligheter for forlengelse av gjerdet ved lekeplassen i 
Brennagrenda/Brennastubben og flytting av farlig bardun for ballnettet ved brua over til Sportsplassen. Det er 
ikke nok at wiren er malt i refleksmaling. 
 
Flere hadde synspunkter knyttet til kvalitet og kostnad ved snøbrøytingen. 
Styret skal vurdere om oppgaven med brøyting og strøing bør anbudsutsettes. 
Det tas kontakt med brøyteleverandøren for å ta opp brøyteskader på våre felles grøntarealer. 
Det tas også opp at det i deler av området brøytes for sent om morgenen. 
 
Årsberetningen ble godkjent, ingen innsigelser. 
 
3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd 

eller dekning tap. 
 
Kasserer Arne Egil Sagen gikk igjennom regnskapet for 2013 og leste til opp revisorberetningen som var sendt 
ut på forhånd. 
 
Regnskapet for 2013 ble godkjent uten innsigelser. 

 
4. Innkomne forslag 
Styret hadde fremmet to forslag. 
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Forslag 1: Festivalen «Mangfoldig fellesskap 2014» lørdag 23.8.14 
Styret ba om fullmakt til å arbeide videre med henblikk på å arrangere en ”festival” med hovedfokus på 
kulturmangfold, tette og gode relasjoner mellom generasjoner og etnisiteter. 
Styret oppga å ville arbeide aktivt med å holde kostnadene på et akseptabelt nivå, bl.a. ved å søke støtte til 
arrangementet fra eksterne finansieringskilder som bydel og diverse fond, og arrangementet skal annonseres i 
god tid. Alle beboere på Brenna skal kontaktes og de som kan tenke seg å bidra til et vellykket arrangement får 
mulighet til dette. 
 
Forslaget ble grundig diskutert. 
Det ble stilt spørsmål ved om budsjettet var tilstrekkelig, om risikoen knyttet til finansieringsplanen, om 
gjennomførbarheten, om hvor mange som kunne forventes å komme, om innholdet etc. 
 
Votering: Ja: 26 stemmer 
 Nei: 7 stemmer (inkludert en «negativ» fullmakt)  
 
Forslag 2: Mulighet for å tegne støttemedlemskap i Brenna velforening 
Styret fremmet forslag om at det skulle bli mulig for beboere i området i tilknytning til Brenna å bli 
støttemedlem i Brenna velforening ved å betale 25 % av vanlig kontingent. Støttemedlemmer vil få informasjon 
på linje med andre medlemmer og de vil få mulighet til å låne velforeningens eiendeler (henger, hageredskap 
etc.). 
 
Votering: Ja: 32 stemmer 
 Nei: 1 stemme  
 
Foreslått tekstendring innarbeides i vedtektene. 
Mulige støttemedlemmer opplyses om muligheten til å tegne slikt medlemskap. 
 
5. Fastsettelse av velkontingenten og driftsbudsjett for 2014 
Velkontingenten var foreslått øket med 10 % fra 4.000 kroner til 4.400 kroner per år. Styret argumenterte for at 
det var behov for å bygge opp større økonomiske reserver for å kunne håndtere sannsynlig framtidig økt 
vedlikeholdsbehov. Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett med noter. Det ble gjennomført to delvoteringer 
før det ble votert over det samlede budsjettet: 
  
a) Det ble stemt over om det skulle anskaffes ny tilhenger for utlån til medlemmene. 

Dette fikk gjennomslag med 23 stemmer for og 5 stemmer mot.  
b) Fortsatt avtale med Nordstrand vaktselskap 

24 stemte for dette mens 7 stemte nei. 
Flere hadde spørsmål knyttet til kvaliteten på tjenesten. En forutsetning knyttet til videre avtale er at styret 
tar kontakt med vaktselskapet med målsetting å oppnå bedre kvalitet. Bl.a. ble det reist spørsmål til om hele 
området ble bevoktet. Det kom kommentar på at en vaktbil minst en gang hadde kjørt forbi en synlig åpen 
dør i et hus der det åpenbart ikke var folk til stede.  

 
Under gjennomgang av budsjettforslaget ble det kommentert på at avsetning til asfaltfond på 100 000 kan først 
gjøres i regnskapet ved årets slutt. Med slik korrigering innarbeidet ble budsjettforslaget med tilhørende økt 
velkontingent vedtatt med 24 stemmer for og 7 stemmer mot. 
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6. Valg

Valgkomiteens formann Bente Kibuuka presenterte komiteens innstilling. Alle styre- og varamedlemmer som

var på valg hadde akseptert gjenvalg. Alle som var foreslått ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Styret i Brenna velforening har etter årsmøtet 2014 følgende sammensetning:

Styreleder Tor Helge Lyngstøl
Styremedlem Bertil Gillberg
Styremedlem Arne Egil Sagen
Styremedlem Lars Danielsen
Styremedlem Christine Nuland
Varamedlem Nina Haldorsen
Varamedlem Edda Hvenekilde

ikke på valg2014
ikke på valg20l4
gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 2 år
gfenvalgt for 2 hr
gjenvalgt for I år
gjenvalgt for I år

Bente Kibuuka, Torbjørn Berntsen og Siv Arstad Helmersen gikk ut av valgkomiteen.

Ny valgkomit6:

Bennedichte C. R. Olsen Fortsetter
Pål Erik Kind Ny
Don Macdonald Ny

Revisorene Stein Løvdahl og Atle Svenheim fortsetter

7. Avslutning

Styreformannen takket de tre utgående medlemmene av valgkomiteen for innsatsen.

Møtet ble hevet 20:55.

Oslo, 13.3.2014

Christine Nuland
Referent

Bennedichte C. R. Olsen

Vedlegg

lngen


