Forslag agenda til årsmøte:

1. Årsmelding 2011 fra styret (vedlegg 2)
2. Regnskap 2011 i revidert stand
3. Innkomne forslag (ingen mottatt)
4. Planer for kommende år og budsjett,(se
vedlegg 3)
5. Fastsette kontingent. Forslag 150 pr husstand
og 100 for pensjonister.

6. Valg av:
 leder (særskilt valg)
 to styremedlemmer
 to varamedlemmer
 Revisor
 valgkomite på tre medlemmer
7. Eventuelle komiteer. (?)

Vedlegg 2: Årsmelding Lørenfallet og omegn vel

ÅRSRAPPORT FOR LØRENFALLET OG OMEGN VEL 24.3.2011 – 1.3.2012
1. Generelt
Det har vært et år med en god del aktivitet, men det har gått trådt med å rekruttere betalende
medlemmer. Håper at det kan løsne litt på det i 2012.
Pr 1.3.2012 har vellet 14 betalende medlemmer (av potensielt ca 800 husstander)
Vellet drifter en web side http://www.lorenfallet.no/ (www.sørum.net) Og en facebook side
http://www.facebook.com/pages/L%C3%B8renfallet-og-omegn-vel/159458664118218 . På denne er
det nå 32 som liker siden.
Vellet mottar også grasrotmidler pr 1.3. har vi innmeldt 2 spillere og pr etter 4 kvartal 2011 mottok vi
vår første betaling på kr 348.

2. Aktivitet:
 24.3.11 årsmøte på Foreningshuset med 4 styremedlemmer, 1 fra valgkomiteen og 2
beboere.
 3.9.11 Grillkveld på lekeplassen i Hoelsvegen. Til sammen 25 små og store deltok.
 8.9.11 Ca 40 beboere deltok på valgmøte på kroa med ordførerkandiatatene.
 16.1.12 Ca 20 deltok på møtet på kroa, både politikere med ordføreren i spissen, Næringsliv
og frivillige organisasjoner i Lørenfallet.
 14.2.12 12 deltok i møte på kroa med Flertallspartiene i Sørum

Andre aktiviteter




10 mai. Dugnad på lekeplassen i Hoelsvegen
7.6 deltok leder i Lørenfallet og omegn vel på møte om trafikksikkerhet i Sørum kommune
sammen med FAUene i kommunen.
Ett møte med trafikkasjonskomiteen. Lørenfallet og omegn overtar den koordinerende rollen
for dette arbeidet.

Referat fra dette møtet:
Den 27. juni 2011 hadde vi møte i aksjonsgruppen for trafikksikkerhet.
Tilstede var Nina Halvorsen, Leif-Tore Bergman og Bjørnar Sæther(referent).
På møtet bestemte vi at alt arbeid med trafikksikkerhet gjennom Lørenfallet og ved Sørum skole
heretter skal koordiners av Lørenfallet vel. FAU ved Sørum skole vil være en viktig
samarbeidspartner. Bergman er sentral i velet og var enig i denne beslutningen.

Det er viktig at velet fortsetter arbeidet med trafikksikkerhet, selv om det er gjennomført mindre
tiltak ved Sørum skole blir problemene bare større da trafikkveksten er sterk. Det foreligger planer
om miljøgate gjennom Lørenfallet, men det er Statens vegvesen som avgjør når planene blir
realisert. Ved Sørum skole foreligger ingen planer om forbedringer.
Ved en eventuell utbygging av boliger på nordsiden av vegen
(Husebyjordet) er det planer om å lage undergang under RV 171 til skolen, men det er høyst
usikkert om og når denne lenge omtalte boligbyggingen blir iverksatt.
At trafikksikkerhetsarbeidet legges inn under velet betyr ikke at de som har deltatt i aksjonsgruppa
er "ferdig med jobben", det betyr bare at arbeidet og engasjementet koordineres gjennom velet. Det
er derfor viktig at alle som er opptatt av trafikksikkerhet slutter opp om Lørenfallet vel. Framtige
møteinnkallelser kommer gjennom velet.

På vegne av aksjonsgruppa
Bjørnar Sæther

3.









Følgende har hatt verv i foreningen fra forrige årsmøte:
Leder:
Leif Tore Bergman
Nestleder:
Mona Øyen
Sekretær:
Hebe Gunnes
Kasserer:
Tove Kirsebom
Styremedlem:
Erik Bassøe
Varamedlemmer:
Trond Storm, Odd Låtun og Ove Engerdahl
Revisor:
Trond Underhaug
Valgkomite:
Jørgen Kirsebom, Jack Tveter og Per Harald Hjørungdal

4. Styremøter:
Det ble avholdt 8 styremøter i 2011, 39 saker ble behandlet.
Pr 1.3 er det avholdt 1 styremøte i 2012 og 6 saker er behandlet.
5. Annet:
29.12.2010 ble Lørenfallet og Omegn vel registrert i Enhetsregisteret og i Frivillinghetsregisteret med
orgnr 996355020. Med registrering i Frivillighetsregisteret har vi mulighet til å motta grasrotmidler
fra Norsk Tipping.
Med hilsen
Styret

Vedlegg 3, Forslag budsjett:
Inntekter:
Kontingent (50x gjsnitt 125)
Tippemidler
Søknader om støtte(drifttils Sørum kom)
SUM
Utgifter:
Tavle/profilering
Div kontorrekv/styre
Div arr
Dugnader/lekeplasser/forskjønning
SUM

Vedlegg 4, valgkomiteens beretning
Forrige års valg:

0
1000
2000
8750
11750

6250
500
5000
11750

