
 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 
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Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes 
torsdag 24. mars 2010 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. Regnskap for 2009 for Nordre Greverud Vel, herunder revisors erklæring 
6. Forslag til driftsbudsjett for 2010, herunder fastsetting av kontingent og forslag til 

bruk av inntil kr. 10 000,- av kapitalkontoen til innkjøp av partytelt. 
7. Valg av:  a) Nye medlemmer til styret 

b) Vellets revisor 
c) Valgkomitè 
 
 
 

Styret ønsker alle vel møtt på Idrettshuset 24. 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. 

 
 

Greverud 01.03.2010 
 
 
Brynhild Hovde   Eivind Bergsjø    Egil Knutsen 
 
 
Unni Letnes Nergård  Anne Britt Winters    Pia Hærum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberetning for 2009 for Nordre Greverud Vel  
 
 
STYRET 
Styret i Nordre Greverud Vel (NGV) har i perioden bestått av: 
 
Leder:    Brynhild Hovde 
Nestleder:   Pia Hærum 
Kasserer:   Unni Letnes Nergård 
Sekretær:  Eivind Bergsjø 
Styremedlem:   Egil Knutsen 
Styremedlem:  Anne Britt Winters 
 
Styret har i perioden avholdt 6  styremøter. Nordre Greverud Vel er fra 2009 medlem av 
Norges Velforbund. 
 
MEDLEMMER 
Nordre Greverud Vel har pr. 01.03.10  96 betalende medlemmer. Dette innebærer at hver 
fjerde husstand er medlem. Medlemstallet har gått ned det siste året. Dette kan ha 
sammenheng med at det ved en feil ble sendt ut giroer med for høy kontingent. Styret 
beklager dette. 
 
AKTIVITETER 
Styret har i perioden jobbet med følgende saker: 
 
Oppgradering av Kallands plass 
Oppgradering av Kallands plass har vært et av styrets største prosjekter i 2009.  Prosjektet er 
finansiert ved nærmiljømidler.  Prosjektet startet i 2008 med beplantning omkring 
lekeplassen.  I 2009 er det gjort et betydelig arbeid med opprusting av lekeplassen og 
lekeutstyr. 
 
Dugnad 
Den 11.mai var det dugnad på lekeplassen i Østliveien, for mange kjent som Kallandsplass. 
Vi hadde annonsert dugnaden blant naboer på webben vår og ved hjelp av jungeltelegrafen. 
Oppmøtet var over all forventing. I løpet av 2 timer fikk ca 30 barn, mammaer og pappaer 
revet ned og kjørt bort det gamle og tilårskomne leksestativet. Lekebilen i tre ble flyttet for å 
gjøre plass til et nytt og litt større lekestativ, og selve lekeplassen ble utvidet med ca 2 meter i 
lengderetningen, noe som utgjorde ca 20 kvm. For oss som var til stede var det ekstra 
hyggelig å oppleve dugnadsiveren og samholdet. 
 
De kvinnelige styremedlemmene i Nordre Greverud Vel brukte i tillegg mange kvelder og 
ettermiddager sammen med mennene sine på å male det rustne gjerdet med svart bengalakk, 
luke og plante nye planter, olje lekeapparatene og male bilen. Alt for at lekeplassen skulle bli 
et mer innbydende samlingssted for alle Greverudbeboere. I uke 25 ble det satt opp nytt 
lekestativ og 2 nye benker.  
 
Etter oppgraderingen er Kallands Plass blitt et hyggelig samlingssted for alle oss som bor i 
nærområdet. Det synes godt, for sommeren og høsten 2009 ble lekeplassen brukt hver dag av 
mange ivrige barn og voksne. 
 



Åpningsfest  
Fredag 19.juni arrangerte Nordre Greverud Vel stor åpningsfest av den nye lekeplassen på 
Kallands plass. Det ble hengt opp plakater på alle gatehjørner, og jungeltelegrafen gikk. Alle 
på hele Greverud var invitert, og oppmøtet var veldig bra. Nærmere 200 mennesker ialle 
aldre, unge som gamle var på åpningsfesten. Velstyret hadde satt opp langbord, tent to store 
tønnegriller, hentet frem mikrofon og høyttaler og pyntet til fest. Og fest ble det. Folk hadde 
med stoler og grillmat til seg selv, og kaffe og kaker til et fellesbord. Det var allsang, offisiell 
åpning, besøk av trollmor og mye godt å putte i munnen. Vi fikk mange positive 
tilbakemeldinger i ettertid. Vi konstaterer derfor at nabofesten ble en suksess. Dette må derfor 
bli en fast, årlig tradisjon! 
Fjordårets fest måtte imidlertid avsluttes da det etter ca 2 timer begynte å styrtregne, så til 
sommerens fest håper vi å kunne sette opp telt, slik at den hyggelige festen ikke igjen må 
avbrytes pga. uvær. Styret ser behov for å kunne disponere et partytelt til denne type 
arrangementer og eventuelt også for utleie til medlemmer. 
 
Julegrantenning på Østli skole 
Søndag 29.november var det julegrantenning på Østli skole. Festen ble, lik de andre 
arrangementene, administrert av velstyret. Det så lenge ut til at Nissemor ikke kunne komme. 
Men en av de siste dagene før arrangementet meldte hun sin ankomst. Det er vi glade for, det 
blir liksom ikke jul uten henne. Nissemor ledet festen, der både Oppegård skolemusikkorps og 
Østli skolekor hadde musikalske innslag. Sammen ledet de også gangen rundt juletreet. Under 
hele festen var det gratis gløgg og pepperkaker til alle som ville ha. Etter julegrantenningen 
kom nissefar på sleden sin og delte ut pakker til alle barna. Hele 245 poser ble delt ut, og med 
alle små og store var det mellom 400 og 500 
mennesker på arrangementet. Styret vil rette stor takk til ”Nissemor” Tone Holte for 
deltakelse og innsats i forbindelse med julegrantenningen. 
 
 
Turstier i nærområdet 
Nordre Greverud vel (NGV) fikk etter søknad tilsagn om kommunale og fylkeskommunale 
midler for å utbedre /anlegge turstier i vårt nærområde. 
 
I samarbeid med Oppegård Golfklubb, Oppegård historielag, Oppegård Vel og Oppegård 
kommune har NGV tatt iniativ til flere befaringer i området. Turstiene skal sikre befolkningen 
på Greverud en trygg og ufarlig tilgang til marka, slik at golfbanen kan krysses uten at man 
kommer i konflikt med golfspillere på banen. Flere av de gamle stiene i området leder nemlig 
turgåere direkte ut på golfbanen og farlige situasjoner kan lett oppstå. 
 
Status for arbeidet med turstiene: 
 
1. Kallands plass til Greverudveien ( Utført ) 

Stien er ryddet i bredden, og er gruset og drenert. Pris kr. 45.031,- Beløpet er i sin helhet 
dekket av kommunale midler i henhold til NGV`s søknad. 

    Det gjenstår noe rydding av buskas rundt dammen som blir utført denne våren. 
 
 
2. Østli til Golfbanen. 

Lysløypetraseen fra Østli til golfbanen leder direkte ut på golfbanen, og i sommerhalvåret 
medfører dette direkte fare. Golfspillere har ikke oversikt over stedet hvor stien kommer ut 
på banen. Skoleelevene på Østli bruker denne stien når de skal besøke bålplassene på 



Nylenna etc.  Like før man kommer ut på golfbanen blir det nå anlagt en ny sti mot øst, 
over høydedraget og til Østre Greverud gård. Her samarbeider vi med Golfklubben, som vil 
anlegge gruset gangsti på ”sitt ” område. Lysløypetraseen vil bli fysisk stengt i 
sommerhalvåret Dette arbeidet ble igangsatt i høst, og vil bli fullført våren 2010. 

 
3. Østre Greverud Gård til husmannsplassen Nylenda 

Dagen adkomst går over golfbanen og spesielt når man kommer fra Nylenna havner man 
direkte i spillebanen. Ny sti skal ryddes fra rundkjøring ved gården og rundt selve banen. 

 
4. Kallands plass mot Østli skole 

Denne stien er mye brukt, men er kronglete og sølete. I samarbeid med kommunen jobbes 
det med å utbedre denne stien slik at dette kan bli en alternativ skolevei til Østli 
Håpet er å få en gruset gangvei i 2-3 meters bredde.  I forbindelse med turstiene har NGV i 
samarbeid med golfklubben utarbeidet en plan med skilting av utsatte steder, og montering 
av sikkerhetsnett der det er nødvendig. 

 
NGV vil spesielt takke Oppegård golfklubb v/ headgreenkeeper Thomas Nikolaysen og 
Oppegård kommune v/ Ola Skarderud for godt og positivt samarbeid. 

 
 
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 har 
redigert nettsidene. Styret vil takke Jon Wedde for arbeidet med forbedring av nettsidene. 
 
I 2009 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. 
 
Brynhild Hovde  Eivind Bergsjø  Unni Letnes Nergård 
 
Pia Hærum   Egil Knutsen   Anne Britt Winters 
 
 



Nordre Greverud Vel

Resultatregnskap for 2009

Note 2009 2008
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Offentlig tilskudd 110 031
Medlemskontigenter 15 925 18 425
Sum driftsinntekter 125 956 18 425

Julegrantenning 12 620 12 983
Bevertning Årsmøte 360 0
Utbedring Kallands plass 174 881 35 634
Oppgradering tursti 45 031 0
Leie postboks 700 663
Web side 900 825
Erkjentlighetsgave 857 0
Annonser 2 825 1 635
Kopiering 5 539 3 936
Diverse driftskostnader 1 608 60
Støtte til tiltak i velområdet 1 430 10 000
Kontingent Norges Velforbund 1 340 0
Bank gebyr 84 39

Sum driftskostnader 248 176 65 775

Driftsresultat -122 219 -47 350

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter bank 19 416 42 675
Renteinntekter obligasjoner
Resultat av finansposter 19 416 42 675

Årets resultat -102 804 -4 675

Nordre Greverud Vel

Balanse 

Note 31.12.2009 31.12.2008
EIENDELER

OMLØPSMIDLER
DnB NOR 1614 27 66543 163 562 45 501
DnB NOR 1614 60 77777 536 027 716 781
Sum omløpsmidler 699 589 762 282

SUM EIENDELER 699 589 762 282

Note 31.12.2009 31.12.2008

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Egenkapital 1 653 750 756 554
Sum egenkapital 653 750 756 554

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 45 839 5 728
Sum Kortsiktig gjeld 45 839 5 728

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 699 589 762 282

Greverud, ___.____.2010

Noter 2009

NOTE 1 EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2009 756 554
Årets resultat -102 804
Egenkapital 31.12.2009 653 750



Nordre Greverud Vel 

Budsjett 2010

INNTEKTER

Medlemskontigenter 20 000,00kr         
Nærmiljømidler, øremerket sti 40 000,00kr         
Spillemidler, øremerket sti 85 000,00kr         
Renteinntekter 20 000,00kr         
Sum inntekter 165 000,00kr      

KOSTNADER

Julegrantenning 14 000,00kr         
Bevertning Års-/styremøte 1 300,00kr           
Leie postboks 700,00kr              
Web side 1 000,00kr           
Nabofest på Kallands plass 4 000,00kr           
Kopiering og annonser 7 000,00kr           
Oppgradering av turstier 125 000,00kr       
Vedlikehold Kallands plass 4 000,00kr           
Erkjentlighetsgaver 1 500,00kr           
Kontingent Norges Velforbund 1 400,00kr           
Bankgebyr 100,00kr              
Andre driftskostnader 5 000,00kr           
Sum driftskostnader 165 000,00kr      

Resultat -kr                   


