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Referat fra Generalforsamling 2011

Villa Lilleborg, fredag 25. november kl 1900

Sak 1: Apning av Generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble 6pnet av velets formann Christian von Trepka.
Anders Brandt ble valgt til moteleder, med Ingeborg Simensen som referent. Lars Andresen
og Bjorn Dymbe ble valgt til 6 undertegne referatet, samt til i telle opp stemmer.

Sak 2: Styrets beretning
Kommentarer til folgende saker:

Mster - det har i tillegg vart avholdt en ekstraordincr generalforsamling den 15. desember,

der velet vedtok ikke 6 anke i tomtesaken mot Oslo Kommune.

Uwalg og komiteer - SBVs representant i Bekkelaget Sportsplass er Einar Otterbeck.

Rusken dugnad 20ll - Det har vart dflrlig oppslutning om Ruskendugnaden de senere 6r.

fulig kostnad for containere er ca 6000,- kr. Aksjonen mi markedsfsres bedre, og alle
medlemmer oppfordres til 6 stille opp for felles inns4f5, dersom Rusken skal viderefsres i virt
omride.

Kommunikasjon med medlemmene i SBV - alle medlemmer oppfordres til i sende inn sin

mailadresse til styret@bekkelaoetvel.org eller skrive seg opp p& liste. Forslag om 6

bruke oppslagstavla pi busstoppen ved Kirkebakken mer aktivt.

Plangruppe for helhetlig lokalsarnfunn - Kari Mjoset redegiorde for hva denne gruppa har

arbeidet med i det siste aret. Velet ga sin ststte til videre oppfolging av disse sakene.

Stoysaken - Linda Wiistoffredegjorde for hva aksjonsgruppa for stoysaken har fttt utrettet i
2011. Den26l8 201 1 vedtok byrfiet i igangsette en utredning av konsekvenser ved
nattestengt havn pi Sjursoya.

Kjrerlighetsstien - kommentarer fra flere beboere i nerheten av GrottenveienA(erlighetsstien
om akutte problemer med overvann i et omride nederest p6. stien. Her firures et oppkomme,
og det har tidligere vart lagt ned rfi for i lede vannet ruma. Dette virker ni 6 vare tett eller
frakoblet el.l. Arsmstet anbefaler styret i kontalcte Friluftsetaten om saken.

Arsberetningen er godkjent.

Regnskapet 20f0

Kommentarer:
Inntekter/kostnader -



Diverse inntekter - Dette er et kreditert belop fra Forretningsadvokatene AS, etter at velet

tapte tomtesaken mot Oslo Kommune. Tilbakeforing av dette belopet medfsrte atfoingav
saken ble giennomfaftnr,rmest kostnadsfritt for velet.

Revisors beretning ble presentert, med anbefaling om god$enning av regnskapene.

Regnskapene ble vedtatt. Styret gis ansvarsfrihet for regnskapet.

Budsj ettfor slag 20 12 ble godkj ent

Innkomne saker og forslag:

Valg
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

SBV stvre for 2012:
Kari Mjoset, leder, for I 6r
Sjur Petter Hausweit (ny), kasserer, for 2 6r

Ingeborg Simensen (gienvalg), styremedlem, for 1 fu
Heidi M Brandt (ny), styremedlem, fot 2 hr

Lars Andresen (ny), styremedlem, for 2 2t
Maria Rognerud (ny), varamedlem, for I ir
Mikael Nyberg (gienvalg), varamedlem,fot 2 Fr

Valskomiteen for 2011:
Pil Harstad, I 6r igien
Kristian Mjoseth, 2 itr igen
Christian von Trepka, nyvalgt for 3 &r

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

medlemmene velkommen til formannens pjolter, og deretter den tradisjonsrike

torskemiddagen.

Nedre Bekkelaget, 7. desember 2011

Ingeborg Simensen (referent)

Medlem Medlem


