Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag
11. november kl. 20.00
Til stede: Leif Tore Bergman, Tove Kirsebom, Mona Øyen, Ove Engerdahl, Erik Bassøe og Hebe
Gunnes (referent). Jørgen Kirsebom deltok som observatør.
1. Velkommen
Jørgen informerte om antall medlemmer i vellet – 11 stykker har meldt seg inn via weben, i tillegg til
de som skrev seg opp på liste på stiftelsesmøtet. Tove lager medlemsliste.
2. Formell konstituering av styret
Leif Tore Bergman ble valgt som leder på stiftelsesmøtet i oktober. Resten av styret ble konstituert
på styremøtet:
Nestleder: Mona Øyen
Sekretær: Hebe Gunnes
Kasserer: Tove Kirsebom
Styremedlem: Erik Bassøe
Varamedlemmer: Ove Engerdahl og Trond Storm
3. Innmelding i Vellenes Fellesforbund
Vedtak: styret avventer innmelding til etter årsmøtet.
4. Hvor bør vi søke økonomisk støtte og hvilke frister må vi passe på?
 Tove tar kontakt med Marit for overtagelse av kasse fra det gamle vellet.
 Støtte fra kommunen: flere formelle krav; trenger blant annet budsjett og regnskap for
foreningen. Vil ikke få støtte før dette er i orden, det vil si etter årsmøtet
 Mulige steder det kan søkes om penger
o Gensidige-stiftelsen
o Blaker sparebank
o Sparebanken 1
Vedtak: Tove tar kontakt med Gjensidigestiftelsen og Sparebankene.
5. Innmelding i enhetsregisteret/frivillighetsregisteret
Styret vedtok å registrere velforeningen i begge registrene.
6. Tid og sted for årsmøte
Tid: Torsdag 24. mars 2011
Sted: Foreningshuset, storsalen
7. Verveaksjon medlemmer til vellet
Vi trykker opp informasjonsskriv (svart-hvitt) som deles ut til alle beboere i Lørenfallet og omegn,
inkludert en faktura. Vervemateriellet informerer hva og hvem vellet er, møteplass på nettet,
grasrotandelen, og muligheten for å melde seg inn på nettet. Informasjon om årsmøtet, samt saker
vellet jobber med, skal stå i informasjonsskrivet.
Tidspunkt for utdeling ble diskutert, styret ble enige om 12-20 januar.

8. Infotavle for vellets medlemmer som ikke har tilgang til internett.
Tove undersøker med RIMI om det er mulig å få sette opp en egen oppslagstavle for vellet der. Er
det mulig å kjøpe/leie en egen ”firkant” med RIMIs profil som vi kan benytte?
Alternative steder: Statoil og Esso. Står en tavle på gjerdet ved Kroa, men få som bruker denne.
Vi benytter dessuten infokanalen – alle som er tilknyttet T&B Hansen har denne. MEN – ligger kun
på det analoge nettet, ikke det digitale.
9. Forslag om underkomiteer som kan gjøre oppgaver på vegne av vellet.
Her bør vi primært å prøve å knytte til oss andre medlemmer av vellet, men hvis styremedlemmene
brenner for noen av sakene er det veldig fint om man også deltar her. Styrets medlemmer kan ha
ansvar for de ulike gruppene/aktivitetene.
Prioriterte oppgaver:
Vedlikehold av lekeplasser
Gjennomgang av lekeplasser i Fallet i forhold til utbedringsbehov, samt plan for løpende vedlikehold
(plenklipping) i sommerhalvåret. Sjekker også mulighet for å søke om midler til
utbedring/opprusting. Oversikt over behov legges frem på årsmøtet.
Ansvarlig i styret: Hebe og Erik. Spør Lise og Ludovic
Rydde sti til Lysløypa
Ønsker å få med seg noen med skikkelig utstyr til å rydde kratt.
Ansvarlig i styret: Leif Tore
Være med i trafikkaksjonskomiteen
Mange av beboerne i Lørenfallet er interessert i dette temaet. Finnes et aksjonsutvalg/trafikk-komitè i
Sørum kommune med representanter fra FAU og idrettslaget, hvor vellet også bør ha med en
representant. Andre aktuelle medlemmer i en trafikkgruppe er Leif Hestvik og Terje Stigen.
Ansvarlig i styret: Ove og Leif Tore.
Arrangementer som vellet skal engasjere seg i av sosial eller annen art.
Nedsette en komitè som arrangerer sammenkomster, gjerne i samarbeid med idrettslaget. Forslag om
høstfest, dugnad med grillfest på lekeplassene m.m. Forslag til sammenkomster presenteres for
årsmøtet.
Ansvarlig i styret: Mona
Andre oppgaver som vellet vil jobbe med etter hvert
 Kulturminner i området
Utarbeide kulturminnevernplan for området
 Forskjønning av Lørenfallet
Finnes planer fra tidligere vel, flere var interessert i temaet på stiftelsesmøtet. Ligger også en
del i planene om miljøgate, men det er ikke satt av penger til dette verken i 2011 eller 2012.
Tar opp igjen temaet når våren nærmer seg (kan nedsette en komitè på årsmøtet).
 Sjekke ut hundebæsjavfallskasser og tømming av disse.
 Få de forretningsdrivende interessert i vellet
 Nabonettverk
 Samarbeid med idrettslaget
Forslag om at vellet bistår idrettslaget i forhold til skøyteisen på idrettsplassen, muligens også
økonomisk.
 Få i gang slalåmbakken igjen
10. Forslag til forkorting av Lørenfallet og omegn vel ved behov
Web-ansvarlig har behov for forkortelser på nettsidene – vi venter med dette.

11. Dato for styremøter før årsmøtet
Møtefrekvens en gang i måneden frem til årsmøtet.
 Torsdag 6. januar kl. 20
 Torsdag 3. februar kl. 20
 Årsmøte torsdag 24. mars
12. Eventuelt
a) Samarbeidsmøter: Forslag om å invitere til møte med alle foreningene i Lørenfallet, samt
FAU-ene på skolen og barnehagene, Sjakk-klubben og idrettslaget.
b) Invitere forretningsdrivende til møte i forhold til samarbeid med vellet – venter med dette til
vi er mer i gang. Vil være mer interessant å sponse vellet når vi har flere medlemmer

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

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

Adresse
Stubbvegen 2

Mobilnr
96233120

e-post
Leif-tore@bergmanfam.net

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

48489317
90894919

Mona.oyen@cargopartner.no
tove@kirsebom.no
hgunnes@online.no
er-basso@online.no

93093387
97533632
98889997
41657521

trestorm@online.no
jorgen@kirsebom.no

