
Referat fra 1. Årsmøte i Foreningen Nedre Bekkelaget samfunnshus A.L.
Mandag 10. september, kl. 1900 - Z0.OO.

Tilstede:
Ordfører for medlemmene:
Bjørn-lvar Carlsen Malmøya Vel

Medlemmer av foreningen:
Marit Urmo Harstad Ormøya Menighetsråd
Christian Harlem BekkelagetVel {kom 19.30J
Bjørn Eithun Bispebrygga Bårforeningen
Eivin Sundal BekkelagetArbeiderlag
Mona Verdich Vara for John Tore Norenberg Bydelsforeningen Høyre

Ikke tilstede, representanter for :

Koch haven
Bekkelaget Speidergruppe
Nedre Bekkelaget Skolemusikkorps
Ormøya Tennisklubb

Stvre:
Inger Ann Faye styreleder
Ditlef Faye kasserer
Lene |ohansen styremedlem
Elisabeth Remme varamedlem
Trine Thorbjørnsen styremedlem- referent

Faglig utvalg:
Jon Nordberg

Ikke tilstede fra styret:
Gunnar Engh
Knut von Trepka
Jon Viste frevisorJ
Bestyrere:
Gry Kolflaath Sørli og Trine Kristiansen (ikke tilstedeJ

Ordfører Bjørn-lvar Carlsen ønsket velkommen og ledet møte.
6 av 1O medlemmer er representert.

faglig utvalg

n estle d er/styre medlem
faglig utvalg



Dagsorden

1. Godkienning av innkalling og agenda
Innkallingen og agenda for årsmøtet ble godkjent.

Z.Valgav referent
Trine Thorbjørnsen ble valgt til referent.

3. Valg av selskapsform
Kasserer Ditlef Faye ble bedt om å forklare bakgrunnen for innkallingen og
styrets forslag til ny organisasjonsform og hvilke konsekvenser dette får.
Bakgrunnen er krav fra myndighetenes om bedre kontroll av organisasjonslivet i
Norge og en opprydding i tidligere praksis i regnskapsføringen. En
arbeidsgruppe (DitlefFaye, LeneJohansen ogJohn Tore Norenberg) har
utarbeidet forslaget om forening som best egnet selskapsform.

Vedtaksforslag: Forslag til ny selskapsform og Nedre Bekkelagets samfunnshus
A.L/Villa Lilleborg endres til Nedre Bekkelagets samfunnshus forening/Villa
Lilleborg med virkning fra 10.09.2012.

Vedtaksforslaget ble godkjent. I tillegg ble eksisterende styre bekreftet som styre i
ny selskapsform.

SWre:
Inger Ann Faye styreleder
Ditlef Faye kasserer
LeneJohansen styremedlem
Trine Thorbjørnsen styremedlem
Gunnar Engh nestleder
Elisabeth Remme varamedlem

Vedtaket for ny selskapsform krever endringer i vedtektene:

51 Beskrivelse av foreningens medlemmer (tidligere andelshavereJ
58, 9.ledd Faglig utvalg er tatt med som deltager på Årsmøtet
$9, punkt 4 Periode for valg av varamedlem er korrigert.

Endr{ngene ble go dkj ent.

4. Orienteringssaker
Styreleder Inger Ann Faye orienterte om

- nye retningslinjer for leiepriser og betingelser og at informasjon om dette
er lagt ut på Bekkelaget Vels nettside,

- Dato for dugnad søndag 14. oktober

Jon Nordberg faglig utvalg, orienterte om forslag til fordeling av ansvar mellom
partene - feierJ Oslo kommune, kulturetaten, [forvalter/bruker) Bekkelagets
samfunnshus forening og bestyrerne (forvalterelbeboere) med henslm til
vedlikehold av huset Villa Lilleborg. Forslaget vil utarbeides av sryret og legges
fram for Oslo kommune,



Undertegning av protokoll

Qrdfører og referent er valgt til å underskrive ptotokollen.

Underskrift av protokollen :

Dato: Oslo, 13. september zAtz
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Bjørn-lvar Carlsen
Ordfører
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Trine Thorbjørnsen
Referent


