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Sak 2  Styrets beretning  

Denne beretningen gjelder for perioden 9. mars 2015-31. mars 2016. 

a. Styrets arbeid 

Styret har i meldingsåret bestått av: 
 

Rune H. Bjerke, leder 
Thomas Døvre, styremedlem/sekretær 
Tore Fjeld, styremedlem/kasserer 
Elisabeth Torkildsen, styremedlem 
Trygve Dahl, styremedlem 
Øyvind Haug, styremedlem 

 
Revisor har vært Charlotte Herje, som ble pekt ut av styret. Det ble ikke valgt valgkomité ved 

årsmøtet i 2015.  

Det er i perioden avholdt åtte styremøter. Det ble også avholdt et møte med styret i Bærums Verk 

Vel i juni 2015. Styrets leder har i tillegg deltatt i møter arrangert av Bærum Velforbund. 

b. Økonomi 

Vellet har 204 betalende medlemmer per 1.1.2016. Kontingentvarsel for 2015 ble sendt ut i 

desember 2015. Kontingentvarsel for 2016 vil bli sendt ut første halvår 2016. 

Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2015. 

c. Aktuelle saker 

Årsmøtet i 2015 vedtok vellets arbeidsprogram for 2015. Nedenfor følger en orientering om status 

under hvert enkelt punkt: 

Arbeidsprogram Status 

Lommedalens Vel tar initiativ 

overfor huseierforeningene i 

Lommedalen/Bærums Verk for å 

se på mulighet for et samarbeid 

hvor vellet kan sees på som en 

form for overbygning for 

huseierforeninger, sameier mv. 

Informasjon om huseierforeninger har vært innhentet fra ulike 

kilder, og det er således utarbeidet en samlet oversikt over 

eksisterende huseierforeninger i Lommedalen. Et møte der 

ledere av huseierforeningene inviteres til å delta for å drøfte 

temaet er under planlegging. Styret er i denne prosessen 

opptatt av premisser som må være ivaretatt for at en 

organisasjon skal kunne framstå som en velforening. 

Samarbeid med Bærums Verk 

Vel. Vi har felles interesser 

knyttet til bl.a. infrastruktur og 

trafikk og en allianse med 

Møte mellom styrene ble avholdt i juni 2015, og det er på det 

rene at styret i Bærums Verk Vel ønsker å kunne øke sin 

aktivitet. Enighet mellom styrene om samarbeid fra sak til sak, 

for øvrig ingen tilknytning som innebærer organisatoriske 
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Bærums Verk Vel vil være en 

mulighet. 

endringer for vellene. 

Næringslivet. Se på mulighet for 

å få felles interesse knyttet til 

infrastruktur og trafikk. 

Foreløpig ikke iverksatt. 

Kommunikasjon gjennom 

hjemmeside og andre kanaler. 

Hjemmesiden www.lommedalensvel.no er etablert og 

oppdatert, og vedlikeholdsavtale er inngått. For øvrig driftes 

websiden av styret. I tillegg har vellet en Facebook-gruppe som 

nå har i overkant av 500 medlemmer (medio mars 2016) og 

jevnlig nye innlegg.  

Postkasse for infrastruktursaker. 

Sterk prioritering på hvilke saker 

vi vil jobbe med. 

Under årsmøtet i 2015 varslet styret at en ikke vil ha kapasitet 

til å engasjere seg i alle saker som kan framstå som aktuelle. 

Dette har også vært tilfelle i siste arbeidsår. 

Vann og avløp: Ambisjonsnivå 

må avklares i relasjon til 

informasjonsmøte med Bærum 

kommune. 

Et informasjonsmøte ble arrangert umiddelbart etter vellets 

årsmøte i 2015. Under informasjonsmøtet, som var godt besøkt 

av grunneiere som vil kunne omfattes av en utbygging av 

offentlig vann og avløp nord i Lommedalen, ble kommunens 

representanter bedt om å iverksette et forprosjekt. Styret har 

opprettholdt kontakt med kommunens VA-avdeling og er blitt 

informert om utviklingen. Forprosjektet er avsluttet og en 

avventer beslutningsprosesser i kommunen. I februar 2016 ble 

det delt ut skriftlig informasjon i alle postkasser i det aktuelle 

området. Ytterligere informasjon vil bli gitt under årsmøtet i 

2016. 

 

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. 
 

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

samvirkeforetaket Lauvsprett SA, som eier eiendommen Solhaug, Kirkebyveien 27. Vellet er p.t. 

representert ved Rune H. Bjerke i styret for Lauvsprett SA. I tillegg deltar en representant for vellets 

styre ved årsmøte i foretaket. 

 

http://www.lommedalensvel.no/
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Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel 
 
 
 
Lommedalen, 14. mars 2016 
 
Styret 
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Sak 3  Regnskap med revisjonsberetning 

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning. 

Sak 4  Informasjon om forprosjekt for offentlig vann og avløp i nordre del 
av Lommedalen 

Representanter for styret vil formidle siste nytt fra Bærum kommune og om mulig svare på spørsmål 

under årsmøtet. 

Sak 5  Budsjett og kontingent 

a. Budsjett 

Det vises til framlagt budsjett for 2016. 

b. Kontingent 

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

husstand.  

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret i 2016. 

Sak 6  Valg 

Årsmøtet i 2015 valgte ikke valgkomité og styret legger derfor fram innstilling til valg for årsmøtet. 

Med henvisning til vedtektenes pkt. 4 refereres dagens sammensetning av styret og styrets innstilling 

til valg: 

Verv Navn Status Styrets forslag Valgperiode 

Leder Rune H. Bjerke På valg Elisabeth Torkildsen Ny (to år) 

Styremedlem Thomas Døvre Ikke på valg Thomas Døvre Ikke på valg 

Styremedlem Tore Fjeld Ikke på valg Tore Fjeld Ikke på valg 

Styremedlem Elisabeth Torkildsen  Ikke på valg  

Styremedlem Trygve Dahl På valg Per F. Jørgensen Ny (to år) 

Styremedlem Øyvind Haug Ikke på valg (ber om å få tre ut av styret) 

 

Revisor Charlotte Herje På valg Charlotte Herje Gjenvalg 

Revisor (ikke valgt i 2015)  

Valgkomité (tre personer, ikke valgt i 2015) 

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

ett år av gangen. 


