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Eiksmarka Vel ble etablert 1950 og teller ca. 1 600 medlemmer i velområdet
som strekker seg fra Lathusåsen/Fossum i nord til Lijordet i sør.
Eiksmarka Vel er en av Norges eldste og største velforeninger og uttalelsene
våre har betydning.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser,
gjennomføre tiltak, og representere beboerne utad.
Medlemskap er dels pliktig iht. kjøpe- eller leiekontrakt. For øvrige beboere i
velområdet er det frivillig å tegne medlemskap.
Vel arbeidet er basert på frivillig innsats. Medlemskontingenten går bl.a. til:
•
•
•
•
•

Sosiale arrangementer som julegrantenningen, HEI festivalen samt støtte til 17.
mai, nabokoret, skolekorpset og andre lokale initiativer
Eiksmarka grendehus med utleie av selskapslokaler til redusert pris
Vel-nytt levert i postkassen
Vårryddeaksjonen og innhenting av juletrær
Aktivt samarbeid med Eiksmarka Tomtesameie ifm. byggeprosjekter,
trafikkløsninger, renovasjon, gatebelysning, beplantning mm.

Vi er opptatt av at Eiksmarka fortsatt skal være et godt sted å bo i for de neste
generasjoner. Vellet har påvirkningsmuligheter, og ditt medlemskap er viktig.
Du melder deg inn med epost til post@eiksmarkavel.no og oppgir navn, adresse
og epostadresse.

Følg oss!
www.eiksmarkavel.no
E-post: post@eiksmarkavel.no
Facebook - @eiksmarka.vel
Instagram - #eiksmarka
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KONTAKTINFORMASJON
Eiksmarka Vel 2020- 2021
Org.nr. 975 489 159
Styret
Marit Kringstad, styremedlem
Lauritz Sands vei 22D
Mob. 959 48 884

Ragnhild Sohlberg, styremedlem
Slettestien 2
Mob. 913 32 546

Edvard Lamo, varamedlem
Lauritz Sands vei 22D
Mob. 465 93 716

Hans Henrik Thaulow, nestleder
Konglefaret 24
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097

Morten Solnørdal, styremedlem
Vollsveien 169
Mob. 458 69 745

Peik Norenberg, varamedlem
Niels Leuchs vei 46B
Mob. 917 61 556

Jørgen Andreassen, styremedlem
Konglefaret 19
Mob. 481 06 199

Christian Svae, styremedlem
Niels Leuchs vei 46A
Mob. 900 87 680

Niels Jacob Harbitz, varamedlem
Otto Ruges vei 1A
Mob. 915 26 584

Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka

Postadresse
PB 119
1331 Østerås

E-post post@eiksmarkavel.no
Nettside www.eiksmarkavel.no

Eiksmarka Tomtesameie 2020-2021
Org.nr. 987 004 886
Styret
Iver Skrefsrud, styreleder
Mob. 959 90 968

Harald Moe, styremedlem
Mob. 976 43 570

Dagrunn Vaagland, styremedlem
Mob 957 05 536

Hans Henrik Thaulow, styremedlem
Tlf. 67 14 09 79/411 80 097

Hans Chr. Hanestad, styremedlem
Mob. 932 48 318

Tommy Molvær, varamedlem
Mob 930 29 335

Kontaktinformasjon
Besøksadresse
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka

E-post
eiksmarka.tomtesameie@gmail.com
Nettside

www.eiksmarkatomtesameie.no

Postadresse
PB 16 Østerås

Regnskapsfirma
Abaci AS
Regnskapsfører: Ole Fegth

Besøksadresse
Rolfbuktsveien 4 A
1364 Fornebu

Telefon og e-post
Tlf. 67 14 10 30
Epost: ole@abaci.no

Utleieansvarlig
Edvard Lamo

Telefon og e-post
Tlf. 465 93 716
Epost: leie@eiksmarkavel.no

Leie av Vellokalet
Adresse
Niels Leuchs vei 40
1359 Eiksmarka
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LEDER
Av Marit Kringstad, styreleder

Kjære alle sammen,
Håper alle nyter den nye hverdagen med
venner og familie. Normalitet er bra for
kropp og sjel. Sikkert fler enn meg som
setter pris på den nye hybeltilværelsen
på jobb og fritid.
Har du lyst til å bli med i Eiksmarka Vels
styre? I mars trenger vi en person til inni
styret da Ragnhild ønsker å nyte
pensjonisttilværelsen. Kontakt
undertegnede eller Ragnhild hvis du
ønsker mer informasjon.
Årsmøtet for 2020 ble avholdt i oktober
grunnet pandemien. Vi håper flere har
anledning til å komme i mars neste år.
Eiksmarka er under enormt press med
flere byggesaker og ikke minst trafikale
saker. Det er viktig å bli hørt, og da
trenger vi flere fra nærmiljøet bak oss.

25 november kl.19.00 vi skal ha et
folkemøte med planutvalget i Bærum på
Eiksmarka skole angående Niels Leuches
vei 41, Telenor tomten med mer. Vi
håper på en diskusjon om planlagte
utbygninger på Eiksmarka og hvordan vi
ønsker at vår felles fremtid her på
Eiksmarka skal være. Vi vil publisere
agenda og flere detaljer på vår
Facebookside etter hvert som
informasjonen kommer.
Tradisjonen tro tenner vi julegranen vår
første advent. I år kan vi alle møtes
igjen utenfor biblioteket og synge oss
igjennom julerepertoaret før vi nyter
gløgg og pepperkaker. Alle er
velkommen, men vi håper barna i
området vil komme å hente godteposen
sin.

Med ønske om en Fredelig Jul og Godt Nytt År

www.eiksmarkavel.no
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VETERANBILER PÅ EIKSMARKA – PORSCHE 924 1980
MODELL
Tekst: Hans Henrik Thaulow
Foto: Erling Hage

I juni 2019 startet Vel-Nytt en
føljetong om veteranbiler (over 3o år)
som har sine hjem i «Veteranfaret» dvs. Konglefaret. Vi har blitt kjent
med
• «Gråtass», en 1957 VW eid av
Jørgen Andreassen
• «Henry» en 1936 Ford eid av
Anders Vik
• «Pagode» en Mercedes Benz eid av
Olav Eidsæter
• Packard Clipper De Luxe 1956
modell eid av Tom Danielsen
• «Rødhette» en 1973 VW eid av
Cathrine Orre.
Denne gangen skal vi stifte
bekjentskap med bilen til Erling Hage
som bor i Konglefaret 27. Bilen er en
Porsche 924, 1980 modell med 125
hkestekrefter.

Porsches historie
Porsche- bilmerket vekker
assosiasjoner til luksuriøse
sportsbiler- bilrace (mot Ferrari) og
tysk kvalitet. Har du som leser disse
assosiasjonene, så stemmer disse.
Porsche er et tysk bilmerke og
produsent som ble grunnlagt av
Ferdinand Porsche i 1931, som også
konstruerte den første Volkswagen
modellen. Selskapet produserte fra
1948 sine egne, små og lette, 2 dørs
sportsbiler som de spesielt er kjent
for, men fra 2002 ble et mer variert
utvalg som SUV (Sport Utility Vechile)
tilgjengelig.
Porsche oppfattes som en luksuriøs
sportsbil, og med rette. I 2006 ble
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bilmerket av Luxury Institute i New
York kåret til det mest prestisjefylte
bilmerket i verden. Porsche 911fabrikkens mest kjente modell - og
Porsche 924, er synonymt med 2 dørs
sportsbiler.
Porsche har inspirert mange andre
bilprodusenter med sin teknologi og
design. Her skal nevnes ett merke det amerikanske nå utgåtte
Studebaker.

Erling Hages Porsche
Men la oss høre hva Erling Hage sier
om sin Porsche
Hvorfor Porsche?
«Jeg har opp igjennom årene hatt
noen gamle Porscher, og «skrur litt
selv». Den jeg har nå, fant jeg på
Kapp i Østre Toten i 2020. Bilen er
teknisk interessant, og jeg liker
designet Det er en bil utenom det
vanlige, og du kjører bilen i
motsetning til en moderne bil «hvor
du blir kjørt».
Hva er spesielt med bilen?

«Porsche er spesiell i seg selv. 924
modellen som ble lansert i 1976, var
den første Porsche med motoren
foran og girkassen bak, vannavkjølt
motor, og 4 seter. Porsche 911 har
fram til 1996 hatt luftavkjølt
hekkmotor.
Så er det en annen ting. Frontlyktene
er skjult, og kommer frem ved å
trykke på en bryter. Det er et pluss
for en slik bil.» (flere andre biler har
hatt dette systemet, bl.a. Ford T-Bird
og Mercury Cougar i 1960-1970
årene).
Brukes bilen?
«Ja, formålet med å eie bilen er jo å
bruke den. Om sommeren går det i
turer rundt i Norge sammen med
andre Porsche eiere».
Om jeg trives med bilen?
«Ja, den er morsom å kjøre og
rimelig å eie, og så har den som sagt
ovenfor «vippelykter».
Er den til salgs?
«Da må det bli til fordel for en «ny»
Porsche».

www.eiksmarkavel.no
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EIKSMARKA VELs HEDERSPRIS TILDELES KARINA LANGSETH
Tekst: Hans Henrik Thaulow
Foto: Karina Langseth

I forbindelse med generalforsamlingen i Eiksmarka Vel den 29 september ble tidligere
leder i Eiksmarka Vel Karina Langseth tildelt Eiksmarka Vels hederspris.
Undertegnede, Hans Henrik Thaulow, sendte følgende innstilling til styre i Eiksmarka Vel:
Hedersbeviset er en erkjentlighetsgjenstand som tildeles personer,
institusjoner og eller organisasjoner som
har gjort en spesiell god innsats for
Eiksmarka og Fossum.
Det ble institusjonalisert i 1983. Det er
hittil utdelt 17 ganger. Den som sist fikk
hederstegnet var Tommy Molvær, som
var formann i perioden 2000-2009.
Karina Langseth gikk inn i styret som
styremedlem i 2014. Hun ble valgt til
leder i 2015 og fratrådte som leder på
årsmøte 6. oktober 2020. Fratredelsen
skyldes at hun flyttet ut av Eiksmarka
Vels geografiske område og kan ifølge
vedtektene ikke ha styreverv.
BEGRUNNELSEN FOR
INNSTILLINGEN
Kandidaten har gjort en spesiell god
innsats for Eiksmarka Vel iht. vedtektene
brukes ordet «lengre tid». Hvordan dette
skal forstås er det ikke gitt noen
føringer, og 7 år må kunne ansees som
«lengre tid».
Viktigere er etter innstillers oppfatning
det arbeid kandidaten har utført.

I tillegg til de administrative oppgavene
som tillegger en leder, har kandidaten
hatt ansvaret for utarbeidelsen av Velnytt. Bladet har redaksjonelt fått et
innhold som har blitt godt mottatt. Hun
har også hatt ansvaret for regnskap. Hun
har arbeidet aktivt for at Vellet skal ha
en plattform på sosiale media.
Et prosjekt som har tatt mye tid er
utbygningen av Eiksmarka senter.
Kandidaten har engasjert seg sterkt i
dette.
Hun har nedlagt et betydelig antall timer
utover det som en kan forlange/forvente
som leder. Hun har ledet Vellet
profesjonelt, og Vellet har etter
innstillers oppfatning et godt omdømme
på Eiksmarka. Hun er sterkt engasjert i
Vel-arbeid.
KONKLUSJON OG ANBEFALING
Innstiller mener at kandidaten har gjort
en spesiell god innsats for Eiksmarka Vel
i den perioden hun har vært leder, og
innstilles derfor som kandidat til å motta
Eiksmarka Vels hederspris.
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STYRETS INNSTILLING
Styret i Eiksmarka Vel har i møte den 1.
mars 2021 besluttet å tildele Karina
Langseth-Manrique Vellets hedersbevis.

Styret har basert sin beslutning på notat
utferdiget av Hans Henrik Thaulow datert
26. januar 2021. Innstillingen er
enstemmig.

Eiksmarka 1. mars 2021
Marit Kringstad (sign)
Styreleder

Hans Henrik Thaulow (sign)
Nestleder

Jørgen Andreassen (sign)
Styremedlem

Ragnhild Sohlberg (sign)
Styremedlem

Morten Solnørdal (sign)
Styremedlem

Christian Svae (sign)
Styremedle

Jeg vil herved takke styret i Eiksmarka Vel for Hedersprisen.
Det har vært veldig fine år i styret og jeg skulle gjerne ha fortsatt. Eiksmarka er et godt
sted å bo i og dermed er det lett å finne tid til å engasjere seg i Vel arbeid. Jeg anbefaler
det på det varmeste.
Nå bruker jeg det jeg har lært til reetableringen av Østerås Vel og fortsetter som
redaktør i Vel-nytt for Eiksmarka Vel.
Klem til alle
Karina

www.eiksmarkavel.no

PROTOKOLL EIKSMARKA VELS ÅRSMØTE 2021
Det henvises til innkalling i Vel-nytt 1/2021 og 2/2021 for detaljer angående saker.

Årsmøte Eiksmarka vel 29.9.2021
Dagsorden
1. Åpning
Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
Konstituering, inkludert valg av to stemmetellere og to medlemmer til å underskrive
protokollen.
2. Styrets melding
3. Årsregnskap for 2020, med revisjonsberetning.
4. Budsjett for 2021 - herunder fastsettelse av kontingent
5. Behandling av forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Dagsorden og innkalling ble godkjent.
Antall stemmeberettigede: 20, antall fullmakter: 2
Referent: Jørgen Nygaard Andreassen
Stemmetellere: Morten Solnørdal og Jørgen Nygaard Anderssen
Signatarer: Knut Jakobsen og Arild Salte
2. STYRETS MELDING
2.1 Eiksmarka Vel styre har bestått av:
Styreleder
Marit Kringstad
Nestleder
Hans Henrik Thaulow
Styremedlemmer
Jørgen Nygaard Andreassen
Morten Solnørdal
Christian Svae
Ragnhild Sohlberg
Varamedlemmer
Niels Jacob Harbitz
Edvard Lamo
Peik Norenberg
Valgkomité
Regnskap
Revisor

Styret
Abaci AS
Jacob Berger
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2.2 Styremøter
Det ble holdt styremøter en gang i måneden unntatt i feriemånedene. To av styremøtene var i
felleskap med Eiksmarka Tomtesameie
2.3

Saker styret har behandlet i 2020

2.3.1 Arealplan og Byggesaker
•
Niels Leuchs vei 41 (58 leiligheter) ArkivsakID16/1919 – Utbygger utarbeider nytt forslag.
Garasjene i Bekkegrenda kjøpt av utbygger. Styret har arbeidet med illustrasjonsplan sammen
med kommunen.
•
Vollsveien 176-178 (ESSO tomten) Arkivsak 17/16840 – Vi følger saken.
•
Østerås senter (117 leiligheter) ArkivsakID15/90763 – Styret følger utviklingen da dette vil
innebære økt trafikk i Niels Leuchs vei og i forhold til mulig konkurranse med Eiksmarka senter.
•
Snaret 34 – Ingen søknad foreligger enda, men tomta er solgt til Fredensborg Eiendom. Styret
er i dialog med arkitekt.
•
Grini mølle - Grinidammen 10 – Saken står stille.
Byggesaker informasjonssak ved Jørgen Nygaard Andreassen
Vollsveien 176-178 – må se på utkjøring slik at den hensyntar trafikksikkerhet til myke trafikanter.
Innspill fra salen: Grunnvannet på Eiksmarka var tre meter dypt. Ble 7 meter etter utbyggingen av
da Eiksmarka Senteret var ferdig. NCC gjorde ikke gode nok analyser i forbindelse med
senterutbyggingen og dette er relevant for utbyggingen i Snaret 34, Niels Leuches vei 41 og Telenor
tomten. Styret vil følge opp og undersøke dette med relevante aktører.
2.3.2 Vedlikehold av friområder sammen med Eiksmarka Tomtesameie
Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av Vellets friområder. Arbeidet
omfatter felling av trær og rydding av annen vegetasjon, innsamling avfall, og vedlikehold av benker
og badebrygge i Østernvann.
Aktiviteter i 2020:
• Innsamling av juletrær (januar) og hageavfall (mai-juni) ble gjennomført. Innsamling av
hageavfall ble gjennomført iht. avtale. Aldri har større volum vært samlet inn.
2.3.3 Medlemslister og kontingent
• Antall betalende medlemmer er 1 584 pliktige (720 husstander+864 sameie- og
borettslagenheter) og 124 ikke-pliktige (104 husstander +20 i 1 sameie).
• Styret har fortsatt å rydde opp i medlemslister og antall klager begrenser seg til under 10.
• Faktura sendes per epost fra og med 2020 til de som har registrert sin epostadresse. Styret
oppfordrer alle om å registrere sin til faktura@eiksmarkavel.no.
2.3.4 Sosiale arrangementer
• HEI festivalen (august) – Avlyst grunnet Covid-19.
• Julegrantenning – Tradisjon tro ble julegranen tent i forbindelse med første advent. På
grunn av situasjonen med Covid 19 var kun Hans Henrik Thaulow til stede under tenningen.
2.3.5 Kommunikasjonsmedier
• Hjemmeside – Ny hjemmeside lansert januar 2020.
• Vel-nytt – 3 numre ble utgitt i 2020. Det har vært svært vellykket samarbeid mellom Østerås
Ungdomskolens elever og foreldre ifm. fordeling av Vel-nytt. Pengene de tjener inn går til
Hvite busser tur. Dette er veldig populært og vi har avtale helt til november 2021. Karina
Langseth-Manrique er redaktør.

www.eiksmarkavel.no
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Eiksmarka Vel Facebook har ca. 2 700 medlemmer.

2.3.6 Trafikale tiltak
Av saker som er fulgt opp er:
• Parkering ved gang- og sykkelveien ved Grinidammen
• Parkering ved Eiksmarka stasjon
• Trafikktelling
Parkering
Spørsmål om det er fulgt opp parkering forbudt på nordsiden av senteret.
2.3.7 Velhuset og Vellokale
• Utleie av lokalet hadde et resultat på NOK 67 250; NOK 40 120 lavere enn i 2019. Se
kommentar under.
• Innvendig vedlikehold har blitt utført av Edvard Lamo.
• Vi planlegger oppgradering av velhuset som er nedslitt, men pga. Covid 19 har vi ikke funnet
en snekker med kapasitet når det passer med fast utleie med mer. Arbeidet vil bli gjort til
sommeren.
2.3.8 Økonomisk bidrag til tiltak i nærmiljøet
• Forfatterkveld og barneteater i Eiksmarka Bibliotek
• 17.mai feiring ved Eiksmarka skole; takker for flott digital overføring.
Styret minner om at medlemmer kan søke midler til arrangementer og tiltak i fellesområdene.
Presisering om velkontingent for ikke pliktige
For de ikke pliktige medlemmene vil vi ikke hente hageavfall eller juletre på de områdene hvor de
bor. Der det er medlemmer i de områdene, vil vi avtale dette direkte med de få.
Vedtak
Styrets melding ble tatt til orientering.
3. ÅRSREGNSKAP 2020
Regnskapet for 2020 er avsluttet med et årsresultat NOK -51 285 vs. budsjett på NOK -115 508.
Fakturering og regnskap er utført av regnskapsfirma Abaci AS.
Inntektene (NOK 673 577) har bestått av utleie av Vellokalet, medlems-kontingenter og mva.
refusjon. Grunnet koronapandemien beløp utleie av lokalet seg kun til NOK 67 250 vs. budsjett NOK
120 000. Innbetalingen av velkontingenter beløp seg til NOK 592 550 vs. budsjett på NOK 530 000.
Det positive avviket fra budsjett skyldes innbetaling av medlemskontingent fra 2019. Åttisyv fakturaer
som ble sendt, ble ikke betalt; herav 63 pliktige, 24 ikke-pliktige medlemmer etter 1 purring. Inkasso
vil bli gjeninnført i 2021 med tilbakevirkende kraft for 2020. Mva. refusjon ble NOK 4 243 lavere enn
budsjettert fordi det er flere som søker om refusjon.
Utgiftene (NOK 715 646) har vært innsamling av hageavfall og juletrær, utgivelse av Vel-nytt,
renhold, vedlikehold og drift av Vel-huset, medlemskap i Bærum velforening, lønnskostnader og
styrehonorar, avskrivninger, honorar til revisor og regnskapsfører, konsulenthonorar, og andre mindre
kostnader. Varige driftsmidler er nedskrevet til kr. 1.
Regnskapet er revidert av Jacob Berger.
Vedtak
Årsregnskap 2020 ble enstemmig godkjent.
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Revisjonsberetningen

4. REVIDERT BUDSJETT 2021
Eiksmarka Vel har ved utgangen av 2020 bankinnskudd på kr. 846 943 vs. kr. 853 576 ved utgangen
av 2019.
Inntektene er budsjettert med kr. 710000 hvilket forutsetter at:
1) Årsmøtet godkjenner en økning i medlemskontingenten fra kr. 350 til kr. 390, og at de ca. 1
700 utsendte fakturaer blir betalt omgående.
2) Leieinntektene i siste halvår bedrer seg etter hvert som restriksjonene forbundet med
pandemien reduseres. Leieinntektene var på kr. 9 000 i første halvår 2021.
3) Reglene for momskompensasjon for 2020 blir strengere enn for tidligere år.
Utgiftene (driftskostnader + lønnskostnader + annen driftskostnad) er budsjettert med kr. 790 322.
Det er ingen avskrivninger i 2021.
Årsresultatet er budsjettert til minus kr. 83 322 vs. årsregnskapet i 2020 på minus kr. 51 285.

www.eiksmarkavel.no

Vedtak
Budsjett 2021 ble tatt til etterretning.
Budsjett 2021 og Regnskap 2020
Budsjett 2021 (rev.)
Vel-nytt 2/2021

Regnskap 2020

Driftsinntekter
Salgsinntekt mva fri
Mottatt mva kompensasjon
Leieinntekter

-

3 000

7 000

10 757

40 000

67 250

Vel kontingent

663 000

592 550

Sum driftsinntekter

710 000

673 557

Driftskostnader
Flytting av Nei-støtten

95 000

-

Bryggen Østernvann

15 000

-

Reparasjon av juletrebelysning

25 461

Hageavfallinnsamling renov.

-

135 911

129 485

Juletreinnhenting renova.

11 000

13 125

Støtte 17.mai/andre arr.

-

Vel-nytt

110 000

90 832

Porto (Vel-Nytt etc)

20 000

22 285

Bærum velforening

10 000

10 605

Medlemskap vfo

-

-

Strøm Velhus

30 000

24 093

Renhold/Renovasjon Velhus

10 000

11 819

Arrangementstøtte
Telefoni, nett

-

17 290

11 000

10 386

Forsikringer

3 500

3 207

Diverse kjøp

50 000

50 308

526 872

383 435

Sum driftskostnader
Lønnskostnad
Lønnskostnader

56 000

75 250

Styrehonorar skattepliktig (>kr. 10 000)

40 000

40 000

Feriepenger

5 000

7 675

Arbeidsgiveravgift

7 500

9 230

Arb.giv.avgift på feriepenger

1 200

1 082

42 000

40 000

Styrehonorar, ikke skattepliktig
Sos.utgifter og andre personalkostnader

-

Sum lønnskostnad

151 700

173 237

Avskrivninger

-

51 184

Sum avskrivninger på varige driftsmidler m.m.

-

51 184

Annen driftskostnad
Revisjonshonorar
Regnskap, fakturering, medlemsoppfølging
Konsulenthonorarer

6 250

6 250

85 000

83 848

10 000

Andre driftskostnader

16 700

10 500

10 403

Sum annen driftskostnad

111 750

117 201

Sum driftskostnader inkl. avskrivininger

790 322

725 057

Driftsresultat

-

80 322 -

51 500

Renteinntekt, andre finansinntekter

1 000

4 291

Andre finanskostnader

4 000

4 076

83 322 -

51 285

Årsresultat

-
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5.1. Medlemskontingent
Styret foreslår å øke kontingenten med kr. 40 i året per husstand fra og med 2021, dvs fra kr. 350 pr
år til kr. 390 pr. år. Dette ventes å gi gi en inntektsøkning på kr. 60 000 og vil bidra til å balansere
driftsutgiftene og reduserte leieinntekter i 2020 og 2021 samt bidra til det forestående vedlikehold og
fornying av møtelokalene (se pkt. 5.2).
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar økning i den årlige medlemskontingenten til kr. 390 pr husstand.
Vedtak
Økning i medlemskontingent til kr. 390 (fra kr. 350) ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 5.2. Velhuset
Pandemien har ført til kraftig redusert utleie av møtelokalene. I tillegg er det et stort etterslep på
vedlikehold og fornying. Som et resultat av sterkt reduserte leieinntekter, har styret besluttet å
utsette en større oppussing av velhuset til 2022.
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner at styret utsetter til 2022 å avsette en økonomisk ramme på
kr. 500 000 til vedlikehold og fornying av møtelokalene.
Vedtak
Ramme på oppussing ble enstemmig godkjent.
Forslag til vedtektsendringer fra årsmøtet 2020 ble endelig behandlet og konkludert som
følger:
5.3 Endring i Vedtekter – forslag fra Lasse Aarønæs
§ 4 – Styret
Nåværende tekst: Styret administrerer velhuset etter egen instruks og forvalter vellets eiendommer
Forslag til ny tekst og begrunnelse:
a) Styret administrerer velhuset etter egen instruks.
b) Nåværende tekst bortfaller i sin helhet. (dersom det ikke er en gjeldende instruks)
Begrunnelse: Vellet disponerer ingen eiendommer
Styrets innstilling og begrunnelse
Nåværende tekst fortsetter.

Dette begrunnes med at Eiksmarka Vel forvalter eiendommen Niels Leuchs vei 40 sammen med
grunneier (Eiksmarka Tomtesameie). Bærum kommune eier bygningsmassen og vi har en
"Disposisjonskontrakt" av 23. juli 1969 med tillegg av 27. august 1986. Avtalen er klar … "Vellet skal
fritt disponere lokalene ... osv.". "Forvaltning" betyr jo ikke "eie". Eiksmarka Vel eier ikke lokalene,
men har disposisjonsrett. Vedlikeholdet er kommunens ansvar med unntak av vel kontoret og
selskapslokalene innendørs (utendørs vedlikehold er kommunens).

www.eiksmarkavel.no
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Vedtak
Styrets innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot.
Vedtektsendring nr 2 §5 Årsmøte pkt. 4 (slide 16)
§ 5 – Årsmøter punkt 4
Nåværende tekst: Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingenten.
Forslag til ny tekst og begrunnelse: Styrets forslag til budsjett for neste år – herunder fastsettelse av
kontingenten
Begrunnelse: styret har avvist at medlemmer som møter på årsmøtet kan foreslå endringer i
budsjettet som skal behandles (se vedlegg). Vi bør unngå at det hersker ulike oppfatninger på dette
viktige punktet, og derfor bør teksten endres.
Styrets innstilling og begrunnelse
Nåværende tekst fortsetter.

Budsjettet står på agendaen og skal behandles. Fremmøte medlemmer kan be om endringer. Styret
kan da gjøre to ting:
a. Si de er enige i dette og forandre budsjettet - og gjøre oppmerksom på konsekvensene.
b. Legge det frem for avstemming - noe også forslagsstiller kan be om.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uavhengig av antall deltagere i en slik avstemming og
stemmer over dette. Generalforsamlingen er øverste myndighet.
Det er viktig å vite at budsjettet er en orientering om styrets planer for inneværende år (pluss
selvsagt forventede faste utgifter og lignende). Medlemmene kan gi innspill til planene.
Vedtak
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtekstendring nr 3 : §11 – Velområdet
§ 11 - Velområdet
Nåværende tekst: Årsberetningen skal gi en oversikt over velområdet, vellets eiendommer og øvrige
aktiva.
Forslag: Årsberetningen skal gi en oversikt over velområdet og øvrige aktiva.
Begrunnelse: vellet har ingen eiendommer.
Styrets innstilling og begrunnelse
Nåværende tekst fortsetter. Altså, eiendommer beholdes.

Begrunnelsen som for § 4 over.

Vedtak
Forslag ble vedtatt mot 8 stemmer.
5.4 Sak til årsmøtet i Eiksmarka Vel 24. mars 2021
Flyttingen av "Nei-Støtten", og bruk av avsatte budsjettmidler (Kr. 40.000,-), må utsettes til endelig
avgjørelse i Eiksmarka Tomtesameie foreligger.
Det bestrides at styret i Eiksmarka Tomtesameie har myndighet til å tillate Eiksmarka Vel å flytte og
plassere «Nei-Støtten» på Slettestien.
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Det er derfor nødvendig at styret i Eiksmarka Vel stanser alt arbeid med dette inntil endelig avgjørelse
i saken foreligger.
Hilsen
Petter Kive
På vegne av beboere i Eiksstien Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7 og Nr. 9
Vedtak
Vellet kunne ikke behandle saken i påvente av konklusjonen fra Tomtesameiets årsmøte.
Ref. årsmøteprotokoll til Eiksmarka Tomtesameie der utfallet og status på saken fremgår (Red. anm.)
5.5 Spørsmål fra Lasse Aarenæs som ønskes belyst/drøftet på årsmøtet 2021
Velhuset
Vellet går nå med underskudd og styret bør se på mulighetene for å øke bidraget fra utleie av
velhuset (som vellet disponerer gratis etter avtale med kommunen).
Hvilke inntekter, kostnader og resultat er knyttet til driften av velhuset de tre siste regnskapsår? Hva
er budsjettert i 2021?
Hvilke avtaler gjelder for utleie og drift av velhuset, og hvilke kan tiltak øke bidraget til vellet?
Fra vedtektene: «Styret administrerer velhuset etter egen instruks.» Jeg foreslår at instruksen og
avtaler knyttet til driften inngår som sakspapir til årsmøtet 2021.

Styrets svar: Inntekter, kostnader og resultat knyttet til driften av Velhuset de tre siste regnskapsår
kommer frem av fremlagte regnskap. Egen instruks finnes i form av avtale med leietager og enkelt
regelverk for å leie. Det ligger på vår hjemmeside.
Informasjon om drift av velhuset er tilgjengelig informasjon som allerede ligger tilgjengelig på
eiksmarkavel.no.
Styret ser på andre måter å tydeliggjøre driften av velhuset.
Det ble foreslått og diskutert en økning av utleieprisen, men årsmøtet kom til at det var viktig at
velhuset forblir et godt tilbud til vellets medlemmer.
Medlemssituasjonen
Jeg foreslår at Styret orienterer om medlemssituasjonen i vellet.
• Hvilket antall pliktige, kollektive medlemmer
• Hvilket antall pliktige, individuelle medlemmer
• Antall frivillige medlemmer
• Frafall og innmelding i perioden 2015 - 2020
Styret har i to år planlagt tiltak for å få flere medlemmer, fortrinnsvis med kollektive avtaler med
sameier i velområdet.
Hvilke målsetninger og tiltak har styret for nye medlemmer?
Styrets svar: Antall medlemmer er 1 584 pliktige (720 husstander+864 sameie- og borettslagenheter)
og 124 ikke-pliktige (104 husstander +20 i 1 sameie).
Medlemssituasjonen
Dette ble utført og ligger i presentasjonen som ble vist på årsmøtet og publisert i Velnytt nr.1.

www.eiksmarkavel.no
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Medlemskontingent
Hvilket omfang har manglende innbetaling av medlemskontingent? I 2019 ble «kundefordringer»
nedskrevet med kr 200 000.
Hvilke begrunnelser oppgir medlemmer som ikke betaler?
Hvilke tiltak foreslår styret ved manglende innbetaling av kontingent?

Styrets svar: I 2021 var det 63 pliktige og 24 ikke-pliktige medlemmer som ikke betalte etter første
purring. Grunner har vært manglende beskjed om flytting og nye eiere, dødsfall, og et par som ikke
vil betale av prinsipp. Se ellers kommentarer til årsresultat 2020 der det kommer frem at deler av
ubetalte kontingenter for 2019 er betalt i 2020.
Kundefordringer var kr. 205 630 i 2018 og kr. 17 500 i 2019. Dette var ikke nedskrivninger, men
bevegelse på tilgodehavende.
Tiltak: For pliktige medlemmer, vil vi gjeninnføre inkasso f.o.m. 2021 med tilbakevirkende kraft til
2020. Ikke-pliktige medlemmer får en purring, med etterfølgende nedskrivning om de ikke betaler.
I tillegg oppfordres hustandsmedlemmer om å oppgi epostadresse slik at faktura sendes via epost og
dermed spare postutgifter. Generelt vedlikehold av medlemslister opp mot seeiendom.no er
tidkrevende og uforholdsmessig kostbart. Derfor gjøres dette etter 1. purring.
Medlemskontingent – tilbakemelding ønskes
Dette ble utført og ligger i presentasjonen som ble vist på årsmøtet og i Velnytt nr.1. 2020
6. VALG
Følgende er foreslått til nytt styre for 2021/2022:
Styreleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Marit Kringstad – ikke på valg
Hans Henrik Thaulow – ikke på valg
Jørgen Andreassen – stiller til valg for 2 år
Ragnhild Sohlberg – ikke på valg
Christian Svae – stiller til valg for 2 år
Morten Talseth Solnørdal – stiller til valg for 2 år
Edvard Lamo, stiller til valg for 1 år
Niels Jacob Harbitz, stiller til valg for 1 år
Peik Nordberg, stiller til valg for 1 år

Revisor

Jacob Berger, stiller til valg for 1 år

Valgkomité

Styret

Vedtak
Alle ble enstemmig valgt.
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Eventuelt
TOMTESAMEIET/VELLET
Kan en person sitte i begge styrene? Spørsmålet er juridisk vurdert på vegne av Tomtesameiet og
Vellet og svaret er at det er at det er ok, men avventer utfallet av avstemning i Tomtesameiet.
Fastlege
Det er tatt opp med kommunen at vi mangler fastleger på Eiksmarka.
Kommunikasjonen med kommunen har vært treig grunnet COVID 19. Denne saken har gått over
lengre tid, og den er på overtid for lengst. Leder i Eiksmarka vel og Anders Hasle tar et felles møte
med kommunen snarest mulig, gjerne også påvirke politikerne.
Eiksmarka Vels hederspris
Innstillingen ble overlevert ved leder av Eiksmarka vel og prisen ble overrakt av Hans Henrik Thaulow
til Karina Langseth-Manrique for hennes langsiktige arbeid for Eiksmarka Vel. Vel-nytt 3/2021 vil ha
en egen sak om prisvinneren.

Arild Salte
(sign)

Knut E. Jacobsen
(sign)

www.eiksmarkavel.no
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PROTOKOLL EIKSMARKA TOMTESAMEIETs ÅRSMØTE 2021
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Det henvises til innkalling
i Vel-nytt 1/2021 ogTOMTESAMEIETs
2/2021 for detaljer angåendeÅRSMØTE
saker.
PROTOKOLL
EIKSMARKA
2021
Det henvises til innkalling i Vel-nytt 1/2021 og 2/2021 for detaljer angående saker.

Referat – Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie, onsdag 29. September 2021
Referat – Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie, onsdag 29. September 2021
1. Åpning av møtet
Knut Jacobsen ble valgt til møteleder under saksbehandling. Valgkomiteen har bestått av styret.
1. Åpning av møtet
Tommy Molvær ble valgt til referent.
Knut Jacobsen ble valgt til møteleder under saksbehandling. Valgkomiteen har bestått av styret.
Undertegning av protokollen: Arild Salte og Wenche Landås
Tommy Molvær ble valgt til referent.
Trond Strømme ble valgt til stemmeteller. Regnskapsbyrået hadde ikke anledning til å stille på
Undertegning av protokollen: Arild Salte og Wenche Landås
årsmøtet.
Trond Strømme ble valgt til stemmeteller. Regnskapsbyrået hadde ikke anledning til å stille på
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
årsmøtet.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Styrets melding
2. Styrets melding
Styreleder gjennomgikk styrets beretning for 2020 som formidlet i Vel-nytt.
Styreleder gjennomgikk styrets beretning for 2020 som formidlet i Vel-nytt.
Styret har i perioden bestått av:
Styret har i perioden bestått av:
Iver Skrefsrud: Styreleder
Harald Moe: Styremedlem
Iver Skrefsrud: Styreleder
Hans Henrik Thaulow: Styremedlem
Harald Moe: Styremedlem
Hans Christian Hanestad: Styremedlem
Hans Henrik Thaulow: Styremedlem
Dagrun Vaagland: Styremedlem
Hans Christian Hanestad: Styremedlem
Dagrun Vaagland: Styremedlem
Vararepresentant : Tommy Molvær
Vararepresentant : Tommy Molvær
Valgkomité
Styret
Valgkomité
Revisor:
Styret
Jacob Berger
Revisor:
Regnskapsbyrå:
Jacob Berger
Abaci AS
Regnskapsbyrå:
Abaci AS
Møtevirksomhet
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og hatt epost- og telefonkontakt og befaringer og møter på
Møtevirksomhet
dagtid.
Styret har avholdt 8 ordinære styremøter og hatt epost- og telefonkontakt og befaringer og møter på
dagtid.
Det er nær kontakt og samarbeid med styret i Eiksmarka Vel i form av telefonkontakt, epost og enkelte
møter.
Det er nær kontakt og samarbeid med styret i Eiksmarka Vel i form av telefonkontakt, epost og enkelte
møter.
Saker som har vært behandlet
Saker som har vært behandlet
a) Henvendelser
Styret mottar henvendelser som angår B områdene der Tomtesameiet ikke har noen rolle eller
a) Henvendelser
myndighet. Det medfører noe opplysningsarbeid å forklare hvordan disse er organisert.
Styret mottar henvendelser som angår B områdene der Tomtesameiet ikke har noen rolle eller
Advokaten tomtesameie bruker har kommet med et forslag til veileder for sameiene på Bmyndighet. Det medfører noe opplysningsarbeid å forklare hvordan disse er organisert.
områdene. Videre behandles nabovarsler.
Advokaten tomtesameie bruker har kommet med et forslag til veileder for sameiene på Bområdene. Videre behandles nabovarsler.
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a) Utbygging av Bekkegrenda

Tomtesameiets rolle har vært å ivareta sameiets interesser og sikre fremtidig utnyttelse av det
som ble kalt riggtomta eller parkeringsplassen for senteret nå. Det har vært viktig å få regulert
inn en eventuell fremtidig bruk av tomten.

b) Uteområdene

Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie samarbeider om vedlikehold av Tomtesameiets
friområder. Arbeidet omfatter felling av trær og rydding av annen vegetasjon. Videre har
oppsitterne langs Snaret bistått med rydding av sitt nærområde. Bærum kommune forestår
vedlikehold av grøntområdene.

c) Skjøtselsplan.

Firma Jørn Moss Skogskjøtsel har i samarbeid med styret i Eiksmarka Tomtesameie utformet
skjøtselsplanen. Planen inneholder detaljert beskrivelse av skjøtsel for de forskjellige områder.
Planen forutsetter at kommunen fortsetter å vedlikeholde områdende slik det er gjort i alle år.
Tomtesameiet søker å formalisere ansvarsforholdet med kommunen, et arbeid som er igangsatt.
Styret har videre vedtatt at skjøtsel av nærmere bestemt mindre områder kan overlates til
beboerne i samråd med tomtesameiet.
Skjøtselsplanen fungerer etter intensjonen og det er foretatt skjøtsel og vedlikehold i Snaret,
langs Slettestien og ved Nadderudveien/Fururabben.

d) Fremtidig bruk av Vel-huset

Helsestasjonen flyttet ut sommeren 2018 og lokalene står nå tomme. Styret er i dialog med
kommunen om avtale om fremtidig bruk. Kommunen har stedsvarig bruksrett av bygningen og
tomten. Det er primo september 2021 ikke inngått revidert avtale med kommunen.
Kommentar fremkommet på årsmøtet: Kommunen har stedsvarig bruksrett av bygningen og
tomten med de begrensninger som fremkommer i disposisjonskontrakt av 23. juli 1969

e) Utbygging Bekkegrenda/Niels Leuchs vei.

Representanter fra styret i tomtesameiet har deltatt i vellets byggekomite. Denne har jobbet
målrettet mot planutvalg og kommuneadministrasjon for at det skal utarbeides en helhetlig plan
for området. Det foreligger ikke noen konkret plan for tomtesameiets areal (riggtomta), men vi
forholder oss til at arealet er regulert til forretning/kontor, men at ny arealplan tilsier
boligformål. Kommunen har i løpet av 2019/2020 arbeidet med en gatebruksplan som skal gi et
grunnlag for reguleringsplan. Utbygger, byggekomiteen og tomtesameiet jobber videre i 2020
med å utarbeide reguleringsplan.

f) Advokatbistand
g)

Det har i 2020 vært behov for juridisk bistand i forbindelse med saker som utfordrer vedtektene
samt fremtidig bruk av velhuset.
Flytting av NEI-støtten.
Styret har diskutert flytting og kommet frem til ny plassering ved nordre del av Slettestien.
Plassering og bakgrunn er presentert i Vel-nytt 3 2020. Etter innspill på årsmøtet vil styret i
Eiksmarka tomtesameie diskutere saken videre med styret i Eiksmarka Vel.

Vedtak: Årsmøtet tok årsberetningen til etteretning.
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3. Årsregnskap og revisjonsberetning for 2020
Årsregnskap og revisjonsberetning var ikke klar til trykk i Vel-nytt. Det ble fremlagt på årsmøtet.
a) Inntektene for 2020
Inntektene har bestått av leie- og festeinntekter fra Eiksmarka foreldrelagsbarnehage, Eikebo
barnehage, Kollen boligsameie og Eiksmarka butikksenter.
b) Utgiftene for 2020
Utgiftene har vært styrehonorar og telefongodtgjørelse, leie av postboks, kontorrekvisita,
regnskapsbyrå, advokatutgifter, arkitektutgifter, skjøtselsplan mm. .
c)
Beholdning
DNB fond
kr. 1.069.420,0520.50.69897 Plasseringskonto kr.
520.2430539.42.73238 Bedriftskonto
kr.
1050,208.66.38043 Plasseringskonto
kr.
113.000,-
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Resultatregnskap Eiksmarka Tomtesameie
2020

2019

122 400
55 296
3 650
181 346

70 000
67 212
4 300
141 512

Varekostnad
Skogskjøtselplan
Sum varekostnad

75 063
75 063

15 000
15 000

Lønnskostnad
Lønn u/10.000
Lønn/honorarer innberettet
Styrehonorar (delvis innberettet)
Sum lønnskostnader

4 000
0
54 500
58 500

0
0
28 000
28 000

Anleggsmidler u/15.000
Regnskapshonorarer
Konsulenthonorarer
Kontorrekvisita
Andre driftskostnader
Porto
Sum annen driftskostnad

0
12 003
117 385
1 520
10 828
374
142 110

349
3 187
45 050
1 289
15 973
138
65 986

Driftsresultat

-94 327

32 526

Finansinntekter og
finanskostnader
Renteinntekter
Andre finanskostnader
Resultat av finansposter

20 299
2 363
17 936

44 391
133
44 258

Årsresultat (underskudd)

- 76 391

76 784

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringe

-76 391
-76 391

76 784
76 784

Driftsinntekter og
driftskostnader
Driftsinntekter
Salgsinntekter MVA pliktig
Leieinntekt utbyggere
Annen leieinntekt
Sum driftsinntekter
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Balanse Eiksmarka Tomtesameie
2020

2019

0
0
0

9 633
797
10 430

DNB Akiv rentefond
Bankinnskudd

1 069 200
634 295

1 051 452
718 333

Sum omløpsmidler

1 703 495

1 780 215

SUM EIENDELER

1 703 495

1 780 215

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

1 566 825
1 566 825

1 643 215
1 643 215

Sum egenkapital

1 566 825

1 643 215

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig merverdiavgift
Gjeld depositum Eiksmarka Bolig
Gjeld depositum Eiksmarka Senter
Påløpt lønn
Sum kortsiktig gjeld

5 250
31 420
50 000
50 000
0
136 670

16 500
17 500
50 000
50 000
3 000
137 000

Sum gjeld

136 670

1137 000

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Forskuddsbetalte kostnader
Sum fordringer

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

GJELD

SUM EGENKAPITAL OG
GJELD

1 703 495

1 780 215
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Revisorrapport og budsjett

www.eiksmarkavel.no

28

5. Budsjett 2021
Utgifter:
Styregodtgjørelse og andre honorarer
-Styreleder
kr. 25.000,-Nestleder
kr. 15.000,-Styremedlem
kr. 10.000,- x 3
-Uspesifiserte kostnader inntil kr.
1.000,- x 5
-Arbeidstidsmøter Sum 15 stk. a 2.000,-Vararepresentant kr. 500,- pr. styremøte

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

25.000.15.000,30.000,5.000,30.000,5.000,-

Sum godtgjørelse og honorar

kr. 110.000,-

Regnskapsførsel
Vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med Eiksmarka Vel
Skjøtsel av friområder
Årsmøte, annonsering, rekvisita, PC etc.
Informasjonstiltak
Skjøtselsplan
Juridisk og faglig bistand

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Sum utgifter

kr. 313.000,-

18.000,30.000,60.000,15.000,10.000,10.000,kr.
60.000,-

Inntekter:
Leieinntekter 2021
Renteinntekter

kr. 175.000,kr.
4.500,-

Sum inntekter

kr. 179.500,-

Budsjettert resultat 2021 (Underskudd)

kr.

-133.500,-

Ansvarsfrihet for styret
Styret ber om at det meddeles ansvarsfrihet for årsregnskapet for 2020.
6. Saker til behandling.
Sak 1.

Til Årsmøtet Eiksmarka Tomtesameie 29.09.2021
BAKGRUNN
Eiksmarka Tennisklubb inngikk den 13.1. 1961/20.09.84 med Eiksmarka Vel en
festekontrakt for gnr.34.bnr.712 i Bærum Kommune. Tinglyst den 21.9.84.Kontrakten
ble fornyet med 40 år regnet fra 1.1.2006. Eiksmarka Vel er i den nye festekontrakten
erstattet med Eiksmarka Tomtesameie. Den nåværende kontrakt utløper den 1 januar
2046.
Eiksmarka Tennisklubb søker i e-post datert den 8 januar i år om en forlengelse av den
nåværende kontrakt. Begrunnelsen er at Tennisklubben for å få adgang til å søke om
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a.

endringer av bruken av arealene som etter forholdene i sameiet går
ut over vanlig forvaltning,

I tillegg vil rammene for beslutninger måtte være i overenstemmelse med Sameiets formål som
i vedtektenes pkt 2 er formulert slik:
Sameiets formål er å legge til rette for en samlet forvaltning og bevaring av
tomteområdene som åpne friarealer for befolkningen
Vedtektenes beskrivelse av at styrets fullmakt følger det som ligger i vanlig forvaltning, er et
ordinært grensesnitt i sameier, og slik sett vil også alminnelig forståelse av hva som ligger i
daglig drift være av betydning.
Sameieloven, som er den mest nærliggende loven å se til, har ingen bestemmelser om styrets
myndighet, men av andre relevante sammenlignbare lovbestemmelser som benytter de samme
ansvarskonstellasjonene er Eierseksjonsloven som i § 58 beskriver styrets fullmakt slik:
Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall1 på årsmøtet, kan også tas av
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte
tilfelle.
Eierseksjonsloven (og andre lover som borettslagslov osv) gjelder, på lik linje som
sameieloven, også fordelingen av styringsmyndighet når flere eier noe sammen og bruker de
samme begreper om styrets handlingsrom.
Som det fremgår vil styrets rammer for beslutninger være vedtekter og lovbestemmelser, samt
hva som er å anse som naturlig drift av sameiegjenstanden.
Som naturlige momenter for hva som er styrets alminnelige handlingsrom innen daglig drift er
det i praksis lagt vekt på vurdering av en del forhold samlet, herunder økonomi, søknadsplikt,
endringer, påvirkning på sameiets eiendom, virkninger for sameierne som fellesskap og samlet
og grensen mot mindretallsvern. Vurderingen må også ta høyde for hva som må anses å være en
praktisk gjennomførbar grense for at styrets reelle handlingsrom skal være tilstede.
I foreliggende sak er det ingen økonomiske følger av vedtaket som gjør at beslutningen anses
utenom vanlig forvaltning. Ny plassering bekostes av Eiksmarka Vel / Bærum kommune. Det er
ikke inngått noen forpliktelse om rettigheter tilknyttet lengden på plasseringen, og dersom det
skulle forekomme uventede negative følger av plasseringen vil etterfølgende styre/årsmøte
kunne beslutte at minnesmerket skal fjernes. Det er ikke et søknadspliktig tiltak og er heller
ikke et tiltak som medfører irreversible inngrep, men som kan endres i ettertid dersom det
skulle være nødvendig.
Beslutningen har følgelig ikke noen langsiktige praktiske eller økonomiske bindinger for
sameiet, og er heller ikke underlagt søknad om offentlige tillatelser. Videre er plasseringen av
minnesmerket lagt til et ordinært turområde og inntil eksisterende ferdselssti.
Alle disse nevnte forhold tilsier at beslutningens omfang er av mindre karakter og at det
følgelig ligger under hva som må anses som daglig drift som styret kan beslutte. Det er i
overensstemmelse med formålet om tilrettelegging for bruk som åpne friarealer.
Plasseringen vil merkes av noen tilstøtende boliger. Imidlertid har det formodningen for seg at
omfanget av endringen er av mindre karakter. Riktignok er minnesmerket et samlingspunkt for
markering på 1 til 2 anledninger i løpet av året, men det gjelder korte tidsrom og på tidsperioder
hvor bruk av fellesarealer må kunne påregnes.
Til dette kommer at alle boliger i nærheten av minnesmerke uansett vil merke den samme
effekten av plasseringen. Følgelig vil den ulempen som anføres å komme, være noe en annen
tilstøtende beboer vil kunne påberope. Ulempene er altså ikke spesielle for denne plasseringen,
men vil være lik uavhengig av plassering forutsatt at det er boliger i nærheten, noe det er på det
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overveiende største andelen av arealet der turveiene går. At minnesmerket må plasseres i
sammenheng med eksisterende turvei er også en nødvendighet.
Som motsats til hva styret (eventuelt Årsmøtet med ordinært flertall) kan beslutte er det er
anført at denne beslutningen ligger inn under hva Årsmøtet må fatte beslutninger om med 2/3
flertall.
De forhold som krever 2/3 flertall er listet opp i vedtektene og dreier seg i all utstrekning om
større beslutninger som har økonomiske eller varig praktiske følger for sameiet. Derfor er det
også vedtektsfestet at disse avgjørelsene må tas av to påfølgende årsmøter. Dette taler desto
sterkere for at det er de virkelig omfattende, og for fellesskapet viktige, beslutningene som her
er ment regulert, og det er språklig sett vanskelig å se at man har ment å treffe en beslutning
som den foreliggende. Dette spesielt når det ikke har varige økonomiske eller praktiske
konsekvenser for sameiet som helhet. Det nevnes for ordens skyld at selv om en beslutning kan
få innvirkning på andre utenfor sameiet (uavhengig av om det er en sameier eller ikke) så er det
virkningen for sameiet som sådan som er avgjørende for hva som er korrekt beslutningsorgan.
Konklusjon:
Selv om ordlyden i vedtektene ikke er tydelig hva angår denne typen avgjørelser, resulterer en
avveining av hensyn i dette konkrete spørsmålet med at en plassering av minnesmerket må
anses å ligge innenfor styrets beslutningsmyndighet.
Styret anmoder årsmøtet om å stemme MOT
De nærmeste naboene til plasseringen av statuen sier nei til å få den plassert i nærheten
av sine eiendommer. De vil ha utredet alternative plasseringer for statuen og vil også gi
nærmeste naboer vetorett mot plasseringen. Dette har blitt en prinsipiell sak hvor
naboene hevder at styret i Tomtesameie ikke har fullmakt til å ta en slik avgjørelse uten
at det avholdes to påfølgende årsmøter hvor saken får 2/3 flertall på begge møtene.
Saken ble tatt opp til votering slik den var fremlagt av naboene og 20,70% stemte
for og 79,30% stemte imot at styret ikke har anledning til å foreta en slik
beslutning om plasseringen av Nei- Støtten.
Sak 3.

Forslag: Styre- og varamedlemmer i Eiksmarka Tomtesameie kan ikke være styre. Eller
varamedlemmer i Eiksmarka Vel i samme periode.
Styrets innstilling til denne saken er at styret ikke ser noen problemer eller kolliderende
interesser i at man sitter i begge styrer samtidig. Kan man være inhabil i en sak må man
tre ut av diskusjonen og beslutningen angående saken. Styret ser tvert imot at det kan
være en fordel at en person sitter i begge styrer samtidig.
Det ble stemt over saken og 20,70% stemte imot og 79,3% stemte for at
enkeltrepresentanter kan sitte i begge styrer samtidig.

7. Valg
Følgende er foreslått til nytt styre for perioden 2021:
Styreleder
Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år i 2021
Styremedlemmer
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Iver Skrefsrud stiller til valg for 1 år i 2021
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Styremedlemmer
Hans Henrik Thaulow. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2019. Stiller til gjenvalg i 2021
Harald Moe. Styremedlem. Valgt for 2 år i 2020. Ikke på valg
Dagrun
Vaagland.
Styremedlem.
ValgtValgt
for 2for
år i22019.
Stiller
til gjenvalg
i 2021
Hans Henrik
Thaulow.
Styremedlem.
år i 2019.
Stiller
til gjenvalg
i 2021
Hans
Hanestad. Styremedlem.
for Ikke
to år på
i 2019.
HaraldChristian
Moe. Styremedlem.
Valgt for 2 årValgt
i 2020.
valg Stiller til gjenvalg i 2021
Varamedlem:
Tommy
Molvær stiller
tilfor
gjenvalg
i 2021Stiller til gjenvalg i 2021
Dagrun Vaagland.
Styremedlem.
Valgt
2 år i 2019.
Hans Christian Hanestad. Styremedlem. Valgt for to år i 2019. Stiller til gjenvalg i 2021
Varamedlem: Tommy Molvær stiller til gjenvalg i 2021
Valgkomité
Styret, dersom ingen melder seg.
Valgkomité
Revisor
Styret, dersom ingen melder seg.
Jacob Berger, stiller til gjenvalg
Revisor
Vedtak:
Styreleder,
Jacob Berger,
stillerstyremedlem,
til gjenvalg vararepresentant, valgkomité og revisor ble enstemmig valgt.
Vedtak: Styreleder, styremedlem, vararepresentant, valgkomité og revisor ble enstemmig valgt.
************************************************************
1. Eventuelt
************************************************************
Det
reist og belyst en sak om mulig legekontor i lokalene i Vel-huset. Det ble fra innmelder og lege
1. ble
Eventuelt
Anders T. Hasle uttrykt bekymring for at det ikke lenger er leger eller medisinsk virksomhet lokalisert
på
harenvært
kontakt
Bærum ikommune
mulighet
leieinnmelder
lokalene iog
VelDetEiksmarka.
ble reist ogHan
belyst
sak iom
muligmed
legekontor
lokalene iang.
Vel-huset.
Detfor
bleå fra
lege
huset,
den tidligere
holdt
framedisinsk
kommunen
har vært sparsomme
Andersder
T. Hasle
uttrykt helsestasjonen
bekymring for at
det til.
ikkeTilbakemeldingene
lenger er leger eller
virksomhet
lokalisert
og
ble uttyktHan
en viss
over at
Eiksmaka
Tomtesameiet
haddefor
stilt
seg bak
dennei Velsaken.
på det
Eiksmarka.
har skuffelse
vært i kontakt
med
Bærum kommune
ang.ikke
mulighet
å leie
lokalene
huset, der den tidligere helsestasjonen holdt til. Tilbakemeldingene fra kommunen har vært sparsomme
Det
bleble
uttrykt
omskuffelse
at Eiksmarka
tomtesameiet
skulle se på mulighene
bidra
tildenne
få et saken.
og det
uttyktønske
en viss
over at
Eiksmaka Tomtesameiet
ikke haddefor
stiltå seg
bak
legekontor i de nevnte lokalene. Dette tas til etterretning.
Det ble uttrykt ønske om at Eiksmarka tomtesameiet skulle se på mulighene for å bidra til få et
legekontor i de nevnte lokalene. Dette tas til etterretning.
Møteleder takket for oppmøte og avsluttet årsmøtet.
Møteleder takket for oppmøte og avsluttet årsmøtet.

Signaturer:
Signaturer:

Arild Salte
Sign.
Arild Salte
Sign.
Møteleder, Iver Skrefsrud
Sign.
Møteleder, Iver Skrefsrud
Sign.

Wenche Landås
Sign.
Wenche Landås
Sign.
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JULEGRANTENNING

EIKSMARKA VEL
inviterer store og små til den tradisjonelle

JULEGRANTENNINGEN
Første søndag i advent kl. 16:00
Utenfor Eiksmarka Bibliotek
Det vil bli musikk ved Eikeli og Eiksmarka Skolekorps
Vafler og toddy ved Eiksmarka Speidergruppe
Sang ved alla barna
Besøk av Nissen
VELKOMMEN!
Covid-19 forbehold – følg med på Facebook gruppen vår
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KUNNGJØRINGER

Årsmøte Eiksmarka Tomtesameie
Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Tomtesameie
Onsdag 30. mars 2022 kl. 18.30
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40.
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret
senest innen søndag 23. januar 2022.
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt.
Eiksmarka Tomtesameie. Postboks 16, 1332 Østerås, Org. nr. 987 004 886
Epost: Eiksmarka.tomtesameie@gmail.com
Nettside: http://www.eiksmarkatomtesameie.no

Årsmøte Eiksmarka Vel
Det avholdes ordinært årsmøte i Eiksmarka Vel
Onsdag 30. mars 2022 kl. 20.00
i Eiksmarka Velhus, Niels Leuchs vei 40.
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innmeldt til styret
senest innen søndag 23. januar 2022.
Endelig innkalling blir annonsert i Vel-nytt.
Eiksmarka Vel. Postboks 119, 1332 Østerås, Org. nr. 975 489 159
Epost: post@eiksmarkavel.no
Nettside: http://www.eiksmarkavel.no
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LA PINSA, EIKSMARKAS NYE SPISESTED
Tekst og foto: Christian Svae

Endelig har vi fått tilbake et spisested på
Eiksmarka etter at Eikenøtten la ned.
Denne gangen er det Arve Lode fra
Ruglandveien 61 på Jar som satser. Arve
har lang erfaring fra kafédrift og er glad i
Eiksmarka. Nå ønsker han å gi noe
tilbake til lokalmiljøet etter en trygg og
god oppvekst i nærområdet.
Arve er opprinnelig fra Larvik. Gikk på BI
i Hans Burums vei på 80-tallet og flyttet
til Jar i 1998. Vi lar arve fortelle:
Jeg har i sin tid drevet en del
restauranter, bl.a The Broker, Horgans
og Odeon i Bogstadveien. Jeg var også
med på starten av Coca Cola Company´s
satsning på varme drikker som Chaqwa,
i Europa. Som Operational Manager var
jeg bl.a ansvarlig for oppstarten og
driften av Coca Cola´s FarCoast Cafe i
Bogstadveien.

I dag er jeg medeier og forretningsutvikler av Norsk Kombucha som selges
til dagligvare, cafeer og restauranter i
hele Norge.
Jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å
skape noe i disse lokalene. Vår familie
har og har hatt fantastiske år på
Jar/Eiksmarka så jeg fant ut at jeg
ønsket å prøve å gi noe tilbake til
lokalsamfunnet. Etter en god dialog med
utleier ble vi enige om premissene.
Alle restauranter og cafeer jeg har
startet og drevet har samme
utgangspunkt, og det er Lode´s 3 M’er:
*Møteplassen *Maten *Menneskene
La Pinsa er en nabolags «Pinseria» hvor
det skal være lett å droppe inn og prate,
spise, drikke eller ta med take away.
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Fire ansatte er fra nabolaget, August
Erster Dalan, Lara Kristoffersen, Sigurd
Andsem, Andrea Ellingsgård Lode. Pino
vår kjære pizzakokk «pizzaiolo» er fra
Roma og har raskt lært seg
ordet «nydelig» av våre fornøyde
pizzakunder.
Det har vært en bevisst strategi å
rekruttere yngre medarbeidere fra
nærområdet for å kunne skape en «alle
kjenner alle» atmosfæren.
Eldste datter, Andrea E Lode, som også
jobber ekstra på La Pinsa, gikk på Grav
og Bekkestua. Lillesøster Paula E Lode,
som har laget dragene som flagrer og
tegnet sitroner på veggen, gikk på
Eiksmarka og Østerås. Samboer Renate
Ellingsgård som arbeider som grafisk
designer og stylist har
fikset blomsterkasser og er ansvarlig for
dekor.

Som medeiere har jeg med meg familien
Lie, med den kjente alpinisten Kajsa
Vickhoff Lie (23) blant eierne.

Vi gleder oss til å bli kjent med nettopp
deg, så ta turen og smak på Bærums
beste Pizza og øl i en hyggelig og
uformell atmosfære. Vi har åpent alle
dager fra kl.1200 bortsett fra mandag
hvor vi har stengt

Velkommen og Velbekomme!

😊😊
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BILDER FRA BILDEKONKURRANSEN

Norely Gonzalez Kanestrøm «Fossum Terrasse”
Kathrine Lundquist Gunby «Lysakerelven»

Scott Tasker «Sykkeltur ved Østernvnn»
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Marina S. Nergaard «Med sykkel langs Griniveien»

Edvard Lamo

Kari Jacobsen «Østernvann»

www.eiksmarkavel.no

Tanya Bech

Vera Pahle «Kveldstur til Fossum»

Hildegunn Otnes «Soloppgang over Eiksveien»
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Lill Fredriksen

Maren Søraa «Soloppgang over Eiksmarka»

Anne-Cathrine W. Schneider

www.eiksmarkavel.no

Bitte Lund Hegtun

Erik Meyn »Husmannsplassen Sømdre»
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Jenny Therese Sundvall «Haslum seter”

Erik Borgersen «Kun 5 meter fra Slettestien»

www.eiksmarkavel.no

Lise Raassum «Grini dammen»

Xabi Berrojalbiz «hakkespett fra kjøkkenvinduet»

Eldri Naadland Holo
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Sidsel Greff Johansen

Elisabeth Munsterhjelm «Østernvann»
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INNSAMLING AV JULETRÆR
Trærne skal legges på oppsamlingsplasser senest innen søndag den 16. januar 2022.
Vi samler inn juletrær fra følgende oppsamlingsplasser (gatekryss):
Otto Ruges vei – Vestjordet

Konglefaret – Snaret

Otto Ruges vei – Eiksveien

Ruglandveien – Snaret

Eiksveien - Niels Leuchs vei

Ruglandveien – Nordjordet

Eiksveien – Rideveien

Grinistubben – Niels Leuchs vei

Rideveien – Nadderudveien

Syd-Fossum 1-43 (Kun for beboere her)

Langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor Samvirkelaget i
Nadderudveien

Obs 1! Ruglandsveien - Vollsveien er IKKE lenger oppsamlingsplass!
Obs 2! Vollsveien – Hasselbakken er IKKE lenger oppsamlingsplass. Bruk
plassen langs med hekken ved UFF containeren som står rett ovenfor
Samvirkelaget i Nadderudveien
OBS 3! For at trærne skal kunne leveres på avfallsstasjonen gratis må trærne
være helt fri for pynt og juletrefot. Treet skal ikke leveres i plastsekk.
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HVA SKJER FREMOVER?

•

Vel-nytt 3/2021 november 2021

•

Julegrantenning 28. november 2021*

•

Juletreinnsamling januar 2022

•

Vel-Nytt 1/2022 februar 2022

•

Årsmøte i Eiksmarka Vel og Eiksmarka Tomtesameie 30. mars 2022

•

Vårryddeaksjonen april-mai 2022

•

17. mai på Eiksmarka skole*

•

Innbetaling av årskontingent på noen få hundrelapper (390 kr) som går til mye
bra for felleskapet. Juni 2022

•

Vel-Nytt 2/2022 juni 2022

•

HEI festivalen august 2022*

* Forbehold Covid-19
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LEIE EIKSMARKA VELs LOKALE

COVID-19 – SMITTEVERNREGLER GJELDER

Vi har gleden av å kunne tilby våre medlemmer og andre leie av vårt lokale i Nils Leuchs
vei 40. Lokalet egner seg godt til fest, konfirmasjon, dåp og andre lignende
arrangementer.
Lokalet er anbefalt for maks 40-50 gjester. Kjøkkenet har dekketøy, bestikk og moderne
hvitevarer. Møblene er nye og tidsmessige. Lokalet er malt i lyse, vennlige farger og
oppleves som meget koselig.
Merk at lokalet ikke leies ut til personer under 25 år.
Priser 2019/2020

Tidsrom

Medlem

Ikke
medlem

Døgn mandag - torsdag

14.00 – 14.00 (neste dag)

3 000

4 000

Kveld mandag – fredag

14.00 – 23.00

1 000

1 500

Døgn fredag - søndag

14.00 – 14.00 (neste dag)

3 000

4 000

Hele helgen

14.00 (fredag) – 14.00 (mandag)

5 000

6 000

Bestilling
Fullt navn og adresse samt informasjon om man er medlem eller ikke medlem i
Eiksmarka vel må oppgis ved forespørsel om leie av vellokalet. Bestilling gjøres via
hjemmesiden eller epost:
•
•

Hjemmeside: http://www.eiksmarkavel.no/leie-av-lokalet
E-post: leie@eiksmarkavel.no

Spørsmål om allerede bestilt lokale
• Tlf. 465 93 716
• E-post: leie@eiksmarkavel.no
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EIKSMARKA SANITETSFORENING
Stiftet 1961 – 60 års jubileum

Vi er en lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening – Norges største kvinneorganisasjon
med ca. 41.000 medlemmer og over 650 foreninger over hele landet.
På våre møter 3. tirsdag i måneden kl. 19:00 på Østerås Seniorsenter, Eiksveien 98, har vi
forskjellige temaer – alt fra helserelaterte emner til bøker, blomster osv. Velkommen til våre
møter enten du er medlem eller ikke.
Våre viktigste inntektskilder er, foruten medlemskontingent, julelotteri, motevisning, kakelotteri
og salg av fastelavnsris. Vi er så heldige at vi har gode samarbeidspartnere i nærmiljøet som
støtter oss med gaver til utlodninger!
Sentralt støtter vi bl.a. kvinnemedisinsk forskning, kampen mot skjønnhetstyranniet og kampen
«Mot Vold i nære relasjoner». Som en lokal forening, er vi opptatt av å støtte arbeidet for barn og
unge og bidrar så godt vi kan!

BLI MED DU OGSÅ! DA KAN VI BIDRA MER!
ENGASJEMENT I FRIVILLIG ARBEID STIMULERER TIL TRIVSEL OG SAMHOLD

Eiksmarka Sanitetsforening ønsker deg velkommen – gjerne som medlem, men også til våre
medlemsmøter!
Kontingent er
Hovedmedlem
Støttemedlem
Husstandsmedlem

kr 485 per år
kr 485 per år
kr 100 per år

Kontakt
Leder: Jorunn Bakken Christensen
Mobil: 98 23 90 20
E-post: joruchri@online.no
Facebook: www.facebook.com/eiksmarkasanitetsforening
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MELDING OM FLYTTING OG MEDLEMSKAP

MELDING OM FLYTTING
Eiksmarka Vel

Jeg/Vi ____________________________________________________________ har flyttet
Fra _______________________________________________________________________
Til ________________________________________________________________________
Navn på vedkommende som har overtatt etter meg/oss:
__________________________________________________________________________

**************************************************

MELDING OM MEDLEMSKAP
Eiksmarka Vel

Undertegnede ______________________________________________________________
er pliktig medlem / ønsker medlemskap i Eiksmarka Vel
Adresse ___________________________________________________________________
Tlf. _______________________________________________________________________
Dato ______________

Med hilsen _________________________________________________________________

Sendes til Eiksmarka Vel, post@eiksmarkavel.no eller Postboks 119, 1332 Østerås

Foto: Holly Ankjell «Slettestien»

