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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 Anders Anker-Rasch fører protokoll fra årsmøtet

Sak 3

Styrets beretning

Denne beretningen gjelder for perioden 20. mars 2018 - 28. mars 2019.
a. Styrets arbeid
Styret har i meldingsåret bestått av:
Elisabeth Torkildsen, leder
Anders Anker-Rasch, nestleder
Thomas Døvre, styremedlem/sekretær
Håkon Gundersen, styremedlem/kasserer
Marit Øfsti, styremedlem
Hafida Elmassoudi, styremedlem
Revisor har vært Charlotte Herje, som er statsautorisert revisor.
Det ble valgt valgkomité ved årsmøtet i 2018 bestående av Rune Bjerke (leder), Reidar Kleppe og Per
F. Jørgensen.
Det er i perioden avholdt seks styremøter.
b. Økonomi
Vellet hadde 202 betalende medlemmer per 31.12.2018. Kontingentvarsel for 2019 ble sendt ut i
februar 2019 sammen med innkalling til årsmøtet. Det vises for øvrig til revidert regnskap for 2018.
c. Aktuelle saker
Styret har i løpet av perioden jobbet med flere saker, men vil trekke frem følgende saker:
1. Ny vannforsyning til Oslo
I januar 2018 ble det kjent at Oslo kommune planlegger ny vannforsyning til Oslo fra
Holsfjorden. Vannet skal føres i tunnel, og de planla et tverrslag for å ta ut masser i
Lommedalen.
Etter utredning er det nå to aktuelle alternativer. Dersom vanntunnelen kan lages med
tunnelboremaskin, vil det ikke bli tverrslag i Bærum. Da vil all masse tas ut i endene av
tunnelen, i henholdsvis Vefsrud og Oslo. Dette er Oslos foretrukne alternativ.
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Dersom det ikke er mulig å bruke tunnelborremaskin, vil det være nødvendig å sprenge. Da
er det behov for tverrslag i Bærum. Et slikt tverrslag vil bli lagt til Franzefoss, slik at de kan
bruke massene som tas ut.
Den videre prosess er nå at reguleringsplan skal vedtas av Bærum kommune. Planutvalget i
Bærum kommune hadde første gangs behandling av reguleringsplanen 7. februar 2019 og
planen ble så lagt ut på høring.
Vellet er godt fornøyd med at forslaget om tverrslag midt i dalen med utkjøring av masser
ikke ble noe av.
2. Kollektivtilbudet i Lommedalen
Styret arbeider fortsatt med å forbedre kollektivtilbudet i Lommedalen, og har hatt møter
med omkringliggende vel for å stå sterkere overfor Ruter.
3. Private avløp
Bærum kommune har igangsatt kontroll og ettersyn med private avløpsanlegg i kommunen,
og mange vil få krav om å oppgradere avløpsanleggene sine. Dette gjelder mange i
Lommedalen. I inneværende periode har Multikonsult utredet alternative løsninger for
kommunen, og kommunen mottok utredningen like før jul 2018. Kommunen skal nå ta
stilling til hvilken eller hvilke løsninger de ønsker. Vellet vil fortsette å følge saken tett.

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.

Sak 4

Regnskap med revisjonsberetning

Det vises til framlagt regnskap med revisjonsberetning.

Sak 5

Budsjett og kontingent

a. Budsjett
Det vises til framlagt budsjett for 2019
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 2020.
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Sak 9

Valg

Årsmøtet i 2018 valgte valgkomité. Valgkomiteens innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet.
Med henvisning til vedtektenes pkt. 4 refereres følgende situasjon:
Verv

Navn

Status

Leder
Styremedlem/ nestleder

Elisabeth Torkildsen
Anders Anker-Rasch

Ikke på valg
Ikke på valg

Styremedlem/sekretær
Styremedlem/kasserer

Thomas Døvre
Håkon Gundersen

På valg
På valg

Styremedlem

Marit Øfsti

På valg

Styremedlem Hafida Elmassoudi ble supplert inn i styret, og er derfor også på valg.

Revisor
Valgkomité

Charlotte Herje
(tre personer)

På valg

Styrets innstilling: Rune Bjerke (leder), Per Jørgensen, Reidar Kleppe
Alle styremedlemmer velges for en periode på to år. Revisorer og valgkomité velges for ett år av
gangen.

Sak 10

Eventuelt
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Gjeldende velgrenser for Lommedalens Vel

Lommedalen, 4. mars 2019
Styret
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