Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag
3. februar 2011 kl. 20.00
Til stede: Leif Tore Bergman, Erik Bassøe, Mona Øyen og Hebe Gunnes (referent). Forfall: Tove
Kirsebom, Ove Engerdahl.
Sak 6/2011. Velkommen
Leif Tore ønsket velkommen.
Sak 7/2011. Gjennomgang av forrige referat
 Tove har ikke fått overført penger fra det gamle vellet ennå.
 Kommunen har sendt ut nye retningslinjer for å søke om midler. Vellet kommer inn som
frivillige lag og foreninger, kan søke om tilskudd til opprusting av lekeplasser. Søknader kan
sendes inn hele året, med hovedtildeling vår og høst. Lekeplassgruppa ser på lekeplassene og
lager utkast til søknad i forhold til konkrete opprustingstiltak. Hoelsfeltet: fotballmål? Må
sette opp igjen ballstativet. Ta kontakt med ROAF for å få satt opp søppelkasse, samt tømme
disse. Liten lekeplass i Damveien, nylig satt i stand? Lekeplass i Solvangveien, samt nede
ved Rømua. Erik/Hebe tar kontakt med Lise/Ludovic for assistanse med søknad.
 Leif Tore har testet at Grasrotandelen fungerer, avregnes hvert kvartal, spennende å se om vi
får inn penger.
 Infotavle hos RIMI – vanskelig få fatt i butikkledelsen, kanskje bedre å skrive et formelt
brev? Vellet bør få på plass en tavle/et oppslag før årsmøtet. Har fått pristilbud fra Døhlen
dekor, koster ca 2000,-. Styret vedtok å gå for denne oppslagstavlen, forutsatt at vi får henge
den opp på RIMI (alternativt Esso, Statoil eller Kroa), og at vi får overført midlene fra det
gamle vellet. Bruker samme bakgrunnsfarge som på hjemmesiden, sjekk SMYK-koden. Legg
inn nettadressen nederst på tavla.
Sak 8/2011. Ferdigstille informasjonsmateriale
Jørgen ba om at styret laget tekstforslag, så skulle han ferdigstille materialet relativt raskt.
Styret diskuterte ordlyd i informasjonsmaterialet og kom frem til et forslag som sendes ut på høring i
kveld (ligger som vedlegg til referatet), og deretter oversendes Jørgen.
Styret vedtok å utsette utlevering av informasjons- og vervematerialet til nærmere årsmøtet.
I første runde henger vi opp plakater på sentrale steder i Lørenfallet. Løpesedler deles ut i
postkassene 1-2 uker før årsmøtet, ca. 15. mars. Det vil sannsynligvis være enklere å verve
medlemmer etter årsmøtet, når vi har fått presentert de sakene vi står for.

Sak 9/2011. Status for årsmøtet
Torsdag 24. mars kl. 19-21
 Informasjon om årsmøtet ut i alle postkasser sammen med vervematerialet – se sak 8.
 Informasjon ut på T&B Hansens infokanal – legger ut informasjonsbrosjyren her så snart den
er ferdig.
 Kontakte valgkomiteen – Mona kontakter Jack Tveter, og ber ham kontakte Jørgen og Per
Harald Hjørungdal for å sette i gang arbeidet
 Fordele praktiske oppgaver forut for og under årsmøtet. Leif Tore har bestilt Foreningshuset
fra kl. 18. Mona koker kaffe og skaffer plastkrus, Hebe tar med kake og servietter.
 Årsmøtets oppgaver i følge vedtektene:
- Info om Årsmøtet må ut 4 uker før det avholdes – på hjemmesiden og Infokanalen innen 23.
februar. Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet, dette må stå på
plakatene.
- Fastsette kontingent: Styret innstiller på kr 150,- for ordinært medlem og kr. 100,- for
pensjonister (foreslått på stiftelsesmøtet)
- Endringer i vedtekter skal styrebehandles, forslag må være styret i hende 2 uker før
årsmøtet.
- Leif Tore lager en kort årsmelding om aktiviteten fra stiftelsesmøtet frem til årsmøtet.
- Tove lager regnskapsoppsett per 31.12.2010.
 Fastsette agenda. Denne skal være klar en uke før årsmøtet – bekjentgjøres på hjemmesiden
og oppslag.
Sak 10/2011. Eventuelt
 Ingen saker
Neste møte: torsdag 3. mars kl. 20-21 hos Erik (årsmøteforberedelser)

Kontaktinformasjon for styret i Lørenfallet og omegn vel:
Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Web-ansvarlig

Navn
Leif Tore Bergman
Mona Øyen
Tove Kirsebom
Hebe Gunnes
Erik Bassøe
Ove Engerdahl
Trond Storm
Jørgen Kirsebom

Adresse
Stubbvegen 2
Valsringen 57, 1920
Hoelsvegen 4
Hoelsvegen 16
Hoelsvegen 27
Bingenvegen 45
Haldenvegen 427
Olastun, Norumvegen 30

Mobilnr
96233120
48489317
90894919
95949983
93093387
97533632
98889997
41657521

e-post
Leif-tore@bergmanfam.net
Mona.oyen@ontimelogistics.no
tove@kirsebom.no
hgunnes@online.no
er-basso@online.no
trestorm@online.no
jorgen@kirsebom.no

Starter opp igjen etter en tid i dvale
Saker vi skal jobbe med:
 Ivareta Lørenfallets beboere som høringsinstans i forhold til Sørum kommune
 Bidra til at beboerne i Lørenfallet står sammen for å få igjennom viktige saker
 Trafikksikkerhet
 Vedlikehold av lekeplassene
 Forskjønning av fellesarealer
 Pådrivere for å få til miljøgate gjennom Lørenfallet
 Sosiale tiltak for beboerne i Lørenfallet

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars kl. 19 i storsalen på Foreningshuset
MØT OPP OG SI DIN MENING!
Besøk oss på hjemmesiden sørum.net for mer info.

