
 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
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Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes 
torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. 

 
 
 
 
 
 
 

Møtet blir en fin anledning til å høre hva som rører seg i vellet, og til å bli kjent med naboene. 
Vi serverer kaffe og kaker og ønsker velkommen til en prat om hvordan vi kan gjøre området 

vårt enda hyggeligere! 
 

Det vil være anledning til å tegne medlemskap på møtet. 
 
 
 
 
 
 
 

For informasjon om vellets virksomhet, herunder gjeldende vedtekter, se vellets hjemmeside 
www.nordregreverudvel.no 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Forslag til dagsorden for årsmøtet: 
 
 

1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent og to personer til å signere protokollen 
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
4. Styrets årsberetning 
5. Vellets regnskap for 2008, herunder revisors erklæring 
6. Vellets budsjett for 2009, herunder fastsetting av kontingent 
7. Valg av:  a) Nye medlemmer til styret 

b) Vellets revisor 
c) Valgkomitè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styret ønsker alle vel møtt på Idrettshuset 26. mars kl.20.00, og ønsker også å takke alle som 
har engasjert seg i vellets saker, deltatt på arrangementer og som har støttet oss med 
kontingent i løpet av året som har gått. Vi håper mange av dere også finner tid til å komme på 
årsmøtet, slik at det nye styret får god støtte når de nå skal jobbe videre med saker i 
nærmiljøet vårt. Vi har både opprustning av turstier og lekeplassen på Kallands plass som 
viktige saker i året som kommer. 

 
 
 
 
 

Greverud 05.03.2009 
 
 

 
Brynhild Hovde, Bård Bergsjø, Kristian Habberstad, Unni Letnes Nergård og Pia Hærum 

 
 

 



Årsberetning for 2008 for Nordre Greverud Vel  
 
 
STYRET 
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har i perioden bestått av: 
 
Leder:   Brynhild Hovde 
Nestleder:  Bård Bergsjø 
Kasserer:  Kristian Habberstad 
Sekretær:  Unni Letnes Nergård 
Styremedlem:  Pia Hærum 
 
Styret har i perioden avholdt  7 styremøter. Tone Holte og Brynhild Hovde deltok på 
NETTOPs årsmøte 3. juni 2008. 
 
Nordre Greverud Vel er fra 2009 medlem av Norges Velforbund. 
 
MEDLEMMER 
Nordre Greverud Vel har pr. 01.03.09  148 betalende medlemmer. Dette innebærer at 
hver tredje husstand i Nordre Greverud er medlem av vellet. Medlemstallet har vært 
stabilt de siste årene. 
 
 
AKTIVITETER 
Styret har i perioden jobbet med følgende saker: 
 
Oppgradering av Kallands plass 
NGV fikk i 2007 tildelt kr. 150.000,- i nærmiljømidler.  Midlene var forutsatt brukt på to 
prosjekter; oppgradering av lekeplassen på Kallands plass og utbedring av  atkomsten til 
marka ved å gjøre lysløypa ved Østli skole mindre sølete. 
 
Styrets vurdering har vært at det er behov for ny beplantning, nye benker og bord, samt 
nytt og sikkert lekeutstyr på Kallands plass. Etter en nærmere vurdering ble det klart at de 
tildelte midlene ikke ville være tilstrekkelig til å gjennomføre alle tiltakene.  Styret har i 
2008 prioritert ny beplantning på Kallands plass.  Det er plantet bærtrær, epletrær, stauder 
og nye hekker.  Prosjektet er gjennomført av ”Grønt Spatak” som også har ivaretatt 
vedlikeholdet etter beplantningen.  Styret er svært fornøyd med gjennomføringen av dette 
tiltaket og håper at dette vil bidra til at plassen blir et attraktivt møtested for både unge og 
gamle i nærområdet.  Kallands plass har idag lekeapparater som etter styrets vurdering 
ikke er tilstrekkelig sikre. Styret ser derfor at det er nødvendig også å investere i benker 
og bord og sikkert lekeutstyr.  Styret ser det som hensiktsmessig å gjennomføre dette i 
2009.   
 
Utbedring av turstier 
Nordre Greverud Vel søkte i 2008 Akershus fylkeskommune  om spillemidler til 
opprustning av turløypa Østli – Kongeveien. I brev av 06.11.08 fikk NGV tilsagn om et 



beløp på kr. 85.000 til prosjektet.  Bevilgningen kommer i tillegg til bevilgningen fra 
nærmiljømidlene,jfr. ovenfor.  Dette innebærer at vellet har totalt kr. 170.000 til 
prosjektet. 
 
Styret oppdaget imidlertid at turstien i løpet av sommeren 2008 var blitt oppgradert av 
Oppgård kommune. Kommunen har gjennomført dette fordi de hadde overskuddsmasser 
som egnet seg til formålet. Oppegård kommune har på bakgrunn av dette bedt om at 
Nordre Greverud Vel drøfter alternativ bruk av de tildelte midlene. Midlene skal benyttes 
til friluftsformål/turstier.  Styret har drøftet ulike alternativer og kommet fram til to 
konkrete prosjekter:  
 

 Stien fra Kallands plass og til høyre opp på golfbanen 
 Lysløypa fra bunnen av golfbanen til bekken nedenfor Østli skole   

 
Styret vil etter befaringer våren 2009 og avklare hvilket tiltak som gjennomføres. 
 
Dugnad 
Styret har avholdt en dugnad på Kallands plass i forkant av utbedringsarbeidet. 
 
 
Julegrantenning 1. søndag i advent 
Nordre Greverud Vel arrangerer hvert år julegrantenning på Østli skole første søndag i 
advent. Arrangementet ble  godt besøkt.   
 

 ”Nissemor” alias Tone Holte ønsket velkommen og ledet arrangementet med 
tenning av julegrana. 

 Oppegård Skolemusikkorps spilte 
 Sangkoret ved Østli skole sang 
 Myrvollspeiderne tente bål  
 ”Nissefar” alias Jon ankom med hest og slede og delte ut godteposer sammen med 

”Nissemor” i nissens telt 
 Styret serverte gløgg og pepperkaker 

 
Overskuddet av godteposer ble gitt til asylmottaket i Vestby. Styret valgte også i år å 
bruke et eksisterende tre på Østli skole som juletre.   
 
Styret vil rette en hjertelig takk til Tone Holte og John Vedde, Oppegård 
Skolemusikkorps, koret ved Østli skole og andre bidragsytere for innsatsen i forbindelse 
med arrangementet. 
 
Samarbeid med Oppegård historielag  
Nordre Greverud Vel etablerte i 2007 et samarbeid med Oppegård Historielag om 
merking av de gamle plassene Nylenna og Grytebråtan. Samarbeidet omfatter oppsetting 
av skilt og rydding av skog på aktuelle historiske områder. Dette gjøres i samråd med 
Oppegård kommune og historielaget.  
 



Informasjon om og henvendelser til NGV  
NGVs hjemmeside – www.nordregreverudvel.no – er tilgjengelig for beboerne i området.   
Etter hvert styremøte blir det lagt ut informasjon om styrets planer og vedtak. Styret ser 
behov for en redigering av nettsidene. 
 
I 2008 har det vært noen henvendelser om trafikksituasjonen i Frydenbergveien og i 
Vestliveien.  Videre har vellet fått  spørsmål angående veibelysning, leie av lokaler til 
større arrangementer m.v. Henvendelsene er blitt besvart eller kontakt til rette 
vedkommende er videreformidlet. 



Nordre Greverud Vel

Resultatregnskap for 2008

Note 2008 2007
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Medlemskontigenter 18 425 20 313
Sum driftsinntekter 18 425 20 313

 
Julegrantenning 12 983 11 707
Bevertning Årsmøte 0 160
Utbedring Kallands plass 35 634 0
Leie postboks 663 625
Web side 825 825
Underholdning årsmøte 0 0
Annonser 1 635 2 356
Kopiering 3 936 1 456
Diverse driftskostnader 60 6 503
Støtte Korps (Oppegård) 10 000 0
Kontingent Nettopp 0 0
Bank gebyr 39 30

Sum driftskostnader 65 775 23 813

Driftsresultat -47 350 -3 500

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter bank 42 675 30 154
Renteinntekter obligasjoner
Resultat av finansposter 42 675 30 154

Årets resultat -4 675 26 654

 



Balanse 

Note 31.12.2008 31.12.2007
EIENDELER

OMLØPSMIDLER
Mellomværende Solveig Furre 0 0
VPS obligasjon 0 0
DnB NOR 1614 27 66543 45 501 16 766
DnB NOR 1614 60 77777 716 781 749 187
Sum omløpsmidler 762 282 765 952

SUM EIENDELER 762 282 765 952

Note 31.12.2008 31.12.2007
EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital 1 756 554 761 229
Sum egenkapital 756 554 761 229

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 5 728 4 723
Sum Kortsiktig gjeld 5 728 4 723

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 762 282 765 952

Greverud, ___.____.2009

Noter 2008

NOTE 1 EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2008 761 229
Årets resultat -4 675
Egenkapital 31.12.2008 756 554



Nordre Greverud Vel

Budsjett for 2009

2009 2008
INNTEKTER

Medlemskontigenter 19 000,00kr       21 500,00kr           
Nærmiljømidler, øremerket sti 85 000,00kr       -kr                      
Spillemidler, øremerket sti 85 000,00kr       -kr                      
Nærmiljømidler, Kallands plass 65 000,00kr       -kr                      
Renteinntekter 35 000,00kr       30 000,00kr           
Sum inntekter 289 000,00kr     51 500,00kr           

KOSTNADER

Julegrantenning 14 000,00kr       14 000,00kr           
Bevertning Års-/styremøte 1 500,00kr         1 500,00kr             
Leie postboks 700,00kr            700,00kr                
Web side 3 000,00kr         3 000,00kr             
Støtte til Oppegård Skolekorps 10 000,00kr       10 000,00kr           
Støtte til konkrete tiltak i velområdet 10 000,00kr       10 000,00kr           
Kopiering og annonser 6 000,00kr         6 000,00kr             
Skilting av tidl. husmannsplasser 3 000,00kr         3 000,00kr             
Oppgradering Kallands plass 200 000,00kr     -kr                      
Oppgradering av turstier 170 000,00kr     -kr                      
Vedlikehold Kallands plass 6 000,00kr         -kr                      
Erkjentlighetsgaver 1 500,00kr         1 500,00kr             
Andre driftskostnader 8 000,00kr         8 000,00kr             
Sum driftskostnader 433 700,00kr     57 700,00kr           

Resultat (144 700,00)kr   (6 200,00)kr            
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