
Selskapet til Bekkelaget Vel 
 

Referat fra Generalforsamling 2010 

 

Villa Lilleborg, fredag 26. november kl 1900 

 

Sak 1: Åpning av Generalforsamlingen 

Det ble registrert 37 stemmeberettigede medlemmer, inkludert 2 fullmakter. 

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig. 

 

- John Tore Nordenberg ble valgt til møteleder, med Ingeborg Simensen som referent 

- Ragnvald Verdich og Ingrid Alfheim ble valgt til å medundertegne referatet 

- Frid Hjelde og Lars Andresen ble valgt til opptelling av stemmer 

 

Sak 2: Styrets beretning 

Kommentarer til følgende saker: 

 

Medlemmer – Alan Baker beklaget på vegne av styret at noen medlemmer på uforklarlig vis 

har falt ut av listen som er trykket i årsberetningen. 

 

Flytebrygge i Ormsund, med ”universell utformet” adkomst - Ragnvald Verdich redegjorde 

for hva som har skjedd i saken og status per i dag. Kommunen har imøtekommet velets ønsker 

om adkomst også til Ceresbrygga, samt bevaring av svaberget under adkomstrampen. De har 

nå igangsatt arbeidet igjen, men uten at velet har blitt forevist endelige tegninger for hvordan 

utformingen blir.  

 

Rettssaken mot Oslo Kommune vedr eiendommene i Nordstrandsskråningen – Dom i saken 

ble offentliggjort dagen før generalforsamlingen fant sted. Møteleder informerte kort om 

saken. SBV tapte saken fullstendig, men er blitt tilkjent erstatning for våre saksomkostninger, 

begrenset til kr 200.000,- kr. Vår advokat har fakturert totalt kr 280.000,- i saksomkostninger, 

men tar dommen til etterretning og krediterer velet med kr 80.000,-, slik at våre 

saksomkostninger ikke overstiger erstatningsbeløpet.  

 

Ekstraordinær generalforsamling kreves for å ta stilling til en eventuell anke av dommen. 

Dato for denne blir 15. desember. Saksdokumenter og innkalling sendes ut til alle 

medlemmer senest 12 dager før møtet. 

 

Årsberetningen er godkjent. 

 

Det ble foreslått å velge ny representant i Bekkelaget Sportsplass/ Sportsplassen AS, og her 

ble Ragnvald Hansen valgt inn. 

 

 



Regnskapet 2010 

 

Kommentarer:  

Inntekter/kostnader –  

Medlemskontingent – nedgang i inntekter fra 2009 til 2010. Dette skyldes et etterskep fra 

2008 som ble innbetalt i 2009. Tallet for 2010 viser en mer reell inntekt fra årets 

medlemskontingenter. 

 

Containerleie/Ruskendugnad – økte kostnader i 2010. Regnskapsbilagene viser at dette 

skyldes leie av kvistkuttemaskin etc til bruk på dugnaden på Villa Lilleborg. Denne kostnaden 

skulle trolig ikke ha vært belastet velet. men andelslaget Villa Lilleborg. Styret ser på saken. 

 

Diverse kostnader – denne regnskapsposten inneholder kostnader til advokat i forbindelse 

med rettssaken. Ønske fra generalforsamlingen om at poster i denne størrelsesorden i 

framtiden gis en tydeligere/bedre betegnelse i regnskapet. 

 

Årsberetning/BV informerer – spørsmål om kostnader til trykking av årsberetning. 

Regnskapsposten innbefatter alle kostnader til trykking og distribusjon av informasjon til 

velets medlemmer, ikke bare årsberetningen. 

 

Aktiva og Passiva - 

Aksjer – SBV har aksjer i Sportsplassen AS/Bekkelaget Sportsplass.  

 

Revisors beretning ble presentert, med anbefaling om godkjenning av regnskapene. 

Regnskapene ble vedtatt. Styret gis ansvarsfrihet for regnskapet. 

 

Budsjettforslag 2011 behandles på ekstraordinær generalforsamling den 15. desember 2010.  

 

Forslag til økt årskontingent for 2011 ble vedtatt. Ny kontingent er kr 250,- for 

enkeltmedlemmer og kr 400,- for familiemedlemsskap. 

 

Saken om fullmakt til utbetaling av ekstra påløpte advokatkostnader bortfaller, da disse 

kostnadene er blitt kreditert velet allerede. 

 

 

Innkomne saker og forslag: 

 

Sak 1: Legekontor på Nedre Bekkelaget. Generalforsamlingen har mottatt forslag om å 

arbeide for å beholde vårt legekontor i brukbare lokaler i vårt lokalmiljø.  

Styret vil arbeide for å beholde tilbudet, og oversender saken til plangruppa for et helhetlig 

lokalsamfunn, som kan legge dette inn i langsiktige planer og ønsker for bruk av nærområdet. 

 

Sak 2. Benker på bussholdeplasser på Ormøya. Generalforsamlingen har mottatt forslag om å 

sette opp benker på bussholdeplassene på Ormøya.  

Det er Oslo Kommune v/Samferdselsetaten som er ansvarlig for utsetting av benker på 

bussholdeplasser i Oslo. Det er også de som sørger for de nødvendige tillatelser til å sette 

benker på offentlig sted er på plass. Styret har derfor søkt samferdselsetaten om utsetting av 2 

benker på Kirkebakken bussholdeplass. Samferdselsetaten vil da også ha ansvaret for 

snømåking og vedlikehold av benkene. 

 



 

Valg 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

SBV styre for 2011: 

Mona Verdich, gjenvalgt som leder, for 1 år 

Alan R. Baker, kasserer, ikke på valg 

Ingeborg Simensen, styremedlem, ikke på valg 

Christian Harlem, styremedlem, ikke på valg 

Robert Friedman, styremedlem, for 2 år 

Kari Mjøseth, varamedlem, for 2 år 

Mikael Nyberg, varamedlem, ikke på valg 

 

Valgkomiteen for 2011: 

Frid Hjelde, 1 år igjen 

Pål Harstad, 2 år igjen 

Kristian Mjøseth, nytt medlem for 3 år (benkeforslag) 

Revisor for 2011: 

Sjur Haustveit, gjenvalgt for 1 år 

Generalforsamlingen ble avsluttet med takk til styret for arbeidet, og at styret ønsket 

medlemmene velkommen til den tradisjonsrike torskemiddagen. 

 

 

Dato:  

 

John Tore Norenberg 

møteleder 

 

Ragnvald Verdich   Ingrid Alfheim 

Medlem    Medlem 

 


