Styremøte i Lørenfallet og omegn vel torsdag 24. november
kl. 20.30 – 22.00
Til stede: Leif-Tore Bergman, Mona Øyen, Trond Underhaug og Hebe Gunnes (referent)
Forfall: Erik Bassøe, Tove Kirsebom, Trond Storm og Ove Engerdahl
33/2011 Samarbeid med Kroa
Trond Underhaug deltok på første del av møtet. Vi diskuterte hva vellet kan gjøre for Kroa og hva
Kroa kan bidra med til vellet (møtelokaler etc). Årsmøte, medlemsmøter etc. Kroa har sitteplass for
inntil 220 personer. Leif-Tore har snakket med Øyvind Dahl om å arrangere en kveld for næringsliv
og foreninger i Lørenfallet, få med ordføreren. Årsmøte på Kroa m/middag ble også foreslått. Kroa
kan godt huse denne typen arrangementer.
Næringslivsmøte avholdes i løpet av uke 2 eller 3; Leif-Tore undersøker om Øyvind Dahl kan
onsdag 11, torsdag 12, mandag 16 eller onsdag 18. januar. Trond sjekker hvilke foreninger som
eventuelt har møter på Kroa.
Årsmøte i vellet avholdes tirsdag 20. eller onsdag 21. mars. Satser på å få til et arrangement som
trekker en del av beboerne i Lørenfallet; middag og foredrag om aktuelt tema. Styremøter i vellet vil
også bli avholdt på Kroa.
34/2011 Referatet fra forrige møte
 Julegrantenning – vellet ble forespurt om å overta arrangementet, men har ikke nok
medlemmer på det nåværende tidspunkt. Det har vært en del e-poster frem og tilbake, hvor
Trond Storm har forsøkt å få med folk på arrangementet. De som har meldt seg stiller på
søndag.
 Gatelys på strekninga Sørum skole til Valskrysset – dette er noe kommunen må prioritere inn
i «aksjon skolevei». Vellet oversender korrespondansen til kommunen, PLU v/Inger
Tveranger, slik at de kan overta saken. Kopi sendes til Sørum kommunalteknikk v/Terje
Stigen.
 Øyvind Dahl er kontaktet i forbindelse med et næringsutviklingsmøte, se sak 33/2011.
35/2011 Kontingent
Forslag til endringene av reglene vedr kontingentbetaling.
Dagens tekst:
§ 6. Kontingent
6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som
ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.
Forslag til ny tekst:
§6 kontingent.
6.1. Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Kontingent innbetales med det beløp som er
vedtatt til en hver tid. Innbetalingen gjelder i 12 måneder fra innbetalingsdato og ny kontingent
forfaller pr den 1. i måneden etter forfall. Dvs kontingent innbetalt pr 3.3.2011, gjelder til
3.3.2012, og neste kontingent forfaller pr 1.4.2012.

Medlemmer som ikke betaler sin kontingent innen fristen, strykes som medlemmer. Medlemstallet
beregnes av de medlemmer som hadde gyldig medlemskap pr 31.12. Bakgrunn: Kontingent vil
betales til alle årets tider. Det er ikke grunn til å tro at man får alle til å betale en gang i året. Slik det
er nå, vil en familie som betaler inn første gang i november, måtte betale på nytt i januar.
Ettersom Tove ikke er til stede, overføres saken til neste møte.
36/2011 Arrangement/tiltak i løpet av høsten
 Næringslivsmøte – se sak 33. På kommunens hjemmeside ligger oversikt over virksomheter,
lag og foreninger som kan være aktuelle å invitere på et slikt møte.
 Julegrantenning avholdes søndag 28. november. Idrettslaget trenger folk til å pakke
godteposer på lørdag, ingen av medlemmene i styret som var på møtet hadde anledning til å
delta. Trond S skulle stille opp på rigging av tre.
37/2011 Medlemsverving
Per i dag har vi 24 medlemmer, men litt usikkert om alle som meldte seg inn på årsmøtet har betalt.
Leif-Tore lager mailliste til medlemmene. Antallet medlemmer stiger, men det går ikke så fort.
Minn alle som melder seg inn på at de sender personalia på e-post; vi trenger navn, adresse og
korrekt e-postadresse.
38/2011 Årsmøtet
Vi satser på å dra i gang et opplegg for å få folk til å møte opp, gjerne middag og et aktuelt tema.
Idédugnad til årsberetning. Forslag om at Leif-Tore tar utgangspunkt i e-post med oversikt over
aktiviteter vi har gjort i år som beskriver det vi har fått til det første året.
39/2011 Eventuelt
 Styremøter frem til årsmøtet: januar-møte utgår, blir i stedet næringslivsmøte. Neste møte
avholdes derfor torsdag 9. februar, samt forberedende møte før årsmøtet torsdag 8. mars.
Begge møter avholdes på Kroa.
 Bingen lenseforening – har tatt for seg historien på Sørumsandsiden, men mye av historien
har skjedd på 1923-siden. Vellet tar kontakt med dem.

Neste møte: torsdag 9. februar kl. 20-22 på Kroa.

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

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

Adresse
Stubbvegen 2
Veslestua, Nordli
Norumvegen 30
Hoelsvegen 16
Hoelsvegen 27
Bingenvegen 45
Idrettssvingen 7
Haldenvegen 427
Olastun, Norumvegen 30

Mobilnr
96233120
48489317
90894919
95949983
93093387
97533632
90071362
98889997
41657521

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

