Nordre
Nesøya
Vel

Innkalling til årsmøte 28. april 2014.
Velet avholder årsmøte mandag 28. april kl. 2000 ved Nesøya Skole.
Dagsorden:

Visste du…
…at Nordre Nesøya Vel består
av om lag 250 husstander?
…at alle husstander mottar
giro på høsten hvert eneste år?
…at fire av ti betaler
kontingenten på kr. 250,- pr.
år.
…at velet driver nødvendig
vedlikehold som ellers ville
måtte bekostes og besørges
individuelt.
…at vi ønsker å rette en takk
til dem som støtter oppunder!

1. Konstituering og godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning
4. Gjennomgang og godkjenning av regnskap
5. Kontingent
6. Valg
7. Saker til behandling
Vel møtt!

Beretning for 2013 og interesseområder fremover:
Nordre Nesøya Vel er for tiden opptatt med;
# For å gjøre velene på Nesøya mer overlevingsdyktige og slagkraftige ønsker
flere av velene nå å gjøre Nesøya Felles Vel til den primære plattformen for
velarbeid på Nesøya. Det er som del av fellesvellet vi allerede i dag fronter
saker av betydning også for det lokale velet. Den faste dialogen som er
etablert med Asker Kommune foregår også utelukkende med fellesvelet - som
er eneste plattform kommunen ønsker å forholde seg til. NNV vil behandle
spørsmål om sammenslåing på årsmøtet, med tanke på opphør av NNV som
eget og lokalt vel.
# Opprettholde press på å kommunen for å realisere krav om forlenget fortau
i Øverbergveien , samt jobbe for kommunal overtakelse av gjenstående
velveier på Nordre.
Det har vært avholdt 3 styremøter. Leder og sekretær møter også fast i
Nesøya Felles Vel. I tillegg deltar leder som del av NFV to ganger pr. år i faste
dialogmøter med Asker Kommune.

Kan du hjelpe oss!?
Kan du tenke deg å stille som
styremedlem i velet?
Eller hjelpe oss med tips om
folk som kan være
interesserte?
Vi ønsker navn!
Send en SMS eller ring til
90828999, eller ta kontakt pr. epost: fj@flt.no

Vi viser til Nesøya Felles Vels nettsted og nyhetstjeneste www.nesoya.net for
ytterligere informasjon om hva som er utført av velarbeider, samt saker av
interesse også for beboerne på Nordre i tiden fremover.

Har du en sak du mener velet bør arbeide med?
Det finnes et nettverk av ”veikontakter” du kan spille inn saker til:
Na vn:
Vei:
Kontakt:
Mads Gjerdrum
Broveien
nr. 5,
:90652583
Johnny Veum
Sundveien
nr. 23, :93222555
Frode Janborg
Øverbergveien
nr. 20 A :90828999
C. H. Johannesen
Lille Øverbergvei
nr. 3
:90926064
Anita T. Selmer
Dr. Natvigs vei
nr. 5
:91196654
Bjørn Emil Vinnan
Halsåsen
nr. 21 :95969347
Inger Lise Grindal
Sundfaret
nr. 1
:41544925
Vibeke Eriksen
Nordre Øverberg
vibben@hotmail.com
Siv Lunde Kolrud
Myrveien
nr. 39 :90682995

Styret i Nordre Nesøya Vel er: Formann Frode Janborg (90828999 - fj@flt.no), Hans-Erik Jacobsen (Hans.Erik.Jacobsen@swedbank.no), Siril
Sætersdal (siril.satersdal@gmail.com), og Inger- Lise Grindal (odbryn@online.no)

Innkalling til årsmøte i Nordre Nesøya Vel 2014
Det innkalles med dette til årsmøte for Nordre Nesøya Vel.
Hvor: Nesøya skole
Når: mandag 28. April 2014, kl.: 20.00
Årsmøtene skal etter vedtektene behandle;
1) Godkjennelse; Innkalling og dagsorden
2) Valg av ordstyrer og referent
3) Gjennomgang og godkjenning av årsmelding/ referat
4) Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2013 (deles ut på møtet)
5) Innstilling på kontingentsats:
Styret innstiller på en uforandret velkontingent pålydende kr. 250,- for kommende periode.

6)

Innstilling til valg til styret i Nordre Nesøya Vel:

Til valg som leder:
Ikke på valg: styremedlem/ Sekretær
Ikke på valg: styremedlem/ Økonomiansvarlig
Til valg som styremedlem/ informasjonsansvarlig: Inger- Lise Grindal
Vervene er i utgangspunktet 2- årig.

Innstilling til valg på representanter fra Nordre Nesøya Vel til Nesøya Felles Vel:
Som første representant: Leder
Som andre representant: Inger- Lise Grindal

7) Saker til behandling eller orientering på årsmøtet:
# Styret ber om fullmakt til å forhandle om sammenslåing av Nordre Nesøya Vel med Nesøya Felles Vel.
# Orientering om velsaker i regi av Nesøya Felles Vel; nye nesøya skole/ buss- spørsmålet, bryggestien på Hvamodden, overtakelse
av ”gule huset” på Hvamodden som nytt grendehus.
8)

E ventuelle saker til som lar seg behandle på møtet.

Vel møtt!
Mvh. NNV

Styret i Nordre Nesøya Vel er: Formann Frode Janborg (90828999 - fj@flt.no), Hans-Erik Jacobsen (Hans.Erik.Jacobsen@swedbank.no), Siril
Sætersdal (siril.satersdal@gmail.com), og Inger- Lise Grindal (odbryn@online.no)

