
Protokoll

Ordiner genera lforsamling i

Selskapet til Bekkelaget vel

Fredag 3O.november 20L8, kl. L9 pd Villa Lilleborg

Motet startet med L minutts stillhet til minne om

medlemmer som var gitt bort det siste Sret:

Sjur Haugstveit, Torkild Christensen, Elisabeth Remme,

Jan Reed-Lundtvedt og John Snuggerud

Sak 1. Apning av generalforsamlingen

Tore Nordenberg ble valgt til m6teleder

Tor Alfheim og Gunn von Trepka ble valgt til 5 undertegne
protokollen

Christian von Trepka og Lars Kolsrud ble valgt til opptelling av

stemmer

Det var ikke innkommet noen fullmakter

MOtelederen pipekte at sakene regnskap og budsjett behandles

under Sak 2, styrets beretning

Sak 2. Styrets beretning, inkludert godkjenning

av regnskap og budsjett

Styrets beretning, slik den fremkommer i innkallingen, ble
gjennomgitt. Det ble informert om at det var avholdt 1

styrem@te etter at innkallingen gikk i trykken, slik at det riktige
antall avholdte styrem@ter er 7.

Bekkelagstunet. Tillik Haustveit informerte mer detaljert om

arbeidet med 6 sikre Bekkelagstunet for lokale aktiviteter, og

etterlyste flere frivillige til i delta i dette arbeidet. Hun og Karin



Beate N@sterud har stiftet et non-profit-selskap for 5 drive

kafeen som forelopig bare har utendOrsaktiviteter, serlig rettet
mot barn og oppfordrer flere til 5 delta i dette arbeidet.

Bekkelagsbadet. Mette Damsleth opplyste om sitt forsok pi 5 fi
navnet Mailand knyttet til dette badet, og oppfordret Vellet til e

arbeide for 5 beholde navnet i andre sammenhenger.

Regnskap. Regnskapet ble gjennomgitt og godkjent ved

akklamasjon. M@telederen oppfordret styret til 6 vurdere om

verdien av Vellets tomter burde nedskrives.

Budsjett. Styrets foreslStte budsjett ble vedtatt ved

akklamasjon.

Sak 3. lnnkomne forslag

Det var kommet forslag fra Hanne Berdal-S@rensen om at vellet
burde arbeide med utbedringer av flere forhold.
Forslagssti I leren utdypet forslaget. Genera lforsa m I i ngen vedtok
6 oversende forslagene til styret for videre oppfOlging.

Sak 4. Valg

Styrets leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem var pi valg.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling til nytt
styre. Sammensetningen av det nye styret er:

Lina Nordlie, leder, valgt for 1 6r

Anders StorlOkken, 1 6r igjen av valgperiode

Kristian Mjoset, 1 ir igjen av valgperiode

lngrid Alfheim, styremedlem, valgt for 2 Ar

Hanne Bogen, Styremedlem, valgt for 2 ir
Tillik M. Haustveit, varamedlem, 1 5r igjen av valgperiode

Marianne Seland, varamedlem, valgt for 2 Ar

J



Styrets leder takket avgitte styremedlemmer: Lene K. L6vdahl,

Marius Jdntvedt og Liv Hege Engh-S@rensen for innsatsen

Moteleder oppfordret styret til 5 se pi om vedtektene burde

foreslSs endret slik at regnskapsperiode og valgperiode er
overensstemmende.

Gunn von Trepka

Oslo 01.12.2A18
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