Referat fra årsmøte i Engelsrud Vel 2021
Møtedato: 28. oktober 2021 kl 19:00.
Sted: Engelsrud Barnehage
Tilstede: 21 velmedlemmer i tillegg til 3 fra styret.

1. Åpning ved leder:
Styreleder Ottar Langehaug ønsket velkommen
2. Valg av årsmøtefunksjoner:
• Møteleder: Ottar Langehaug
• Referenter: Sverre Isachsen og Hans Knut Liknes
• Tellekorps: Richard Kleven og Odd Karlsen
3. Innkalling og saksliste:
Sakslisten ellers godkjent uten øvrige kommentarer.
4. Godkjenning av regnskap for 2020 med revisjonsberetning:
a) Revisjonsberetning for 2020-regnskapet ble tatt til etterretning uten kommentarer
b) Regnskap for 2020:
Kasserer Hans Knut Liknes gjennomgikk regnskapet for 2020.
Regnskapet for 2020 ble så enstemmig godkjent av årsmøtet.
5. Årsberetning 2020 - Engelsrud Vel:
Styreleder Ottar Langehaug gjennomgikk årsberetningen og orienterte om sentrale aktiviteter
som styret har engasjert seg i løpet av det siste året.
Det er om lag 230 betalende medlemmer og av disse deltok 103 i gårdsplassbrøyteordning i
sesongen 2020/2021. Brøyting vil kommende sesong bli utført av en ny brøyter. For
brøytingen gjelder at veier vil bli prioritert noe høyere enn gårdsplasser.
Status for gang/sykkelvei fra Engelsrud til bensinstasjon Lierskogen er at dette er godkjent i
begge kommuner, men midler er ikke bevilget ennå. Vellet ønsker å gjennomføre et møte med
de to kommunene, Viken fylkeskommune og Statens veivesen. Vellet ønsker også å engasjere
seg i trafikksikkerhet langs Drammensveien (mange krysninger), Liahagen og
Dikemarksveien (ikke egnet for gående eller syklende, samt at Nordvannslia ikke er merket
som et alternativ). Dikemarksveien er relevant i forbindelse med utbygning av Dikemark.
Ellers har det blitt arbeidet med badeplass ved Nordvannet med forbedret adkomst. Bygge har
blitt reparert og ny brygge utplassert. Det har ikke vært noen aktivitet knyttet til veltomt ved
Drammensveien. Grunnet pandemi har det ikke blitt arrangert hverken St. Hans feiring eller
julegran-tenning.
Det ble tatt opp fra fremmøtte på årsmøtet at det er viktig at informasjon gis til de som flytter
til Engelsrud om at vellet finnes og at brøyteordning er tilgjengelig for medlemmene.
Årsmøtet tok styrets årsberetning til etterretning.
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6. Behandling av innkomne søknader om bevilgninger:
Styret anbefalte innvilgning av søknader som årsmøtet enstemmig besluttet:
•
•
•
•

DIF: kr.10 000,Asker Helsesportsenter kr 5 000,Borgen skolekorps kr 5.000
17. maikomiteen ved Vardåsen kr 5.000,- (bevilget, men søknad må komme inn)

7. Behandling av innkomne forslag:
Ingen forslag forelå.
8. Forslag om endring av regnskapsåret – bekrefetelse av årsmøtevedtak fra 2020
Styret ba om bekreftelse på omleggingen, og det var ingen innvendinger. Årsmøte vil derfor
fremover bli holdt i 3. kvartal, og vedtektene blir endret i henhold til dette.
9. Godkjenning av regnskap for 1. halvår 2021 med revisjonsberetning:
Regnskap for dette forkortede regnskapsår ble presentert av Hans Knut Liknes.
Revisjonsberetning ble fremlagt. Balanse pr 30.06.2021 er på kr 578.000. Regnskapet for 1.
halvår 2021 ble så enstemmig godkjent av årsmøtet.
10. Godkjenning av budsjett 2021/2022:
Budsjettet ble presentert og godkjent av årsmøtet.
11. Styrets ansvarsfrihet:
Styret ba årsmøtet om ansvarsfrihet. Dette ble enstemmig innvilget.
12. Fastsettelse av medlemskontingenten:
Ingen endring av medlemskontingent
13. Valg: Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•

Leder: Ottar Langehaug: Gjenvalgt
Brøytekontakt: Aleksander Bremer: Gjenvalgt
Sekretær: Jannike Reinkind: Nyvalgt
Kasserer: Hans Knut Liknes: Ikke på valg
Styremedlem: Terje Hopaneng: Ikke på valg
Varamedlem 1: Monika Bendiksen: Gjenvalgt
Varamedlem 2: Mona Hallquist Henricks: Ikke på valg

Komitéledere:
•

Revisjon og kontroll: Sverre Isachsen: Ikke på valg
Varamedlem: Bjørn Greger: Ikke på valg
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