
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 

TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 

Lørdag 13. august kl. 15:30,  

etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke  

 

MØTESTED :    Nystølkroken Kafe,  Kuluset 

SAKSLISTE :    Formann ønsker velkommen 

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 

2. Valg av dirigent og referent 

3. Årsmelding 2015 - 2016 leses opp  

4. Regnskap avsluttet 2015 

5. Behandling av innkomne forslag 

6. Fastsettelse av kontingent 

Forslag fra styret: kr. 1.000,- 

7. Valg:   

7.1. Formann - på valg 

7.2. Styremedlem – på valg 

7.3. Kasserer – ikke på valg 

7.4. Valgkomite - på valg  

7.5. Revisor - på valg  

 

Årsmøtepapirer ligger på: http://www.nesbyen.info/  

 

 

VEL MØTT 

Oslo 21. juni 2016 

Styret 

 

http://www.nesbyen.info/


ÅRSMELDING 

FOR 

TRONDRUDMARKA VELFORENING 2015-2016 

 

Styret i Trondrudmarka Velforening har det siste året bestått av: Øyvind Roger Hansen 

(formann), Jan Olav Solberg (kasserer), Borger Warlo (styremedlem). Styret har hatt 

kommunikasjon i form av telefonsamtaler, mailutveksling og møter.  

Helge har bidratt til flotte løyper gjennom vinteren. Løypene i Trondrudmarka Vel kjøres hele 
vinteren uten begrensning på dager og helger. Det kjøres ca. 42 km løyper for vellet. Styret 
forholder seg til 5 års avtalen fra 2012 med Helge Holm. Informasjon om kjøring av løyper 
publiseres fortløpende på www.skisporet.no.   

Påskeskirennet 2016 hadde 136 deltager. Det var fint vær, men litt surt og kaldt. Familier 
som stod for arrangementet i 2016 var Anne Marit Bærug, Kjell Roar Ødeværp, Anne og 
Kristina Ronten, Monica Furst, Nils Høva, Hilde og Tore Ness. Også ungene til Holm/Høva og 
Ness var med som hjelpere. Med god hjelp fra personalet på Nystølkroken kafé ble dette nok 
et flott arrangement. 
 
Vellet har fått tildelt momskompensasjon på kr 39.499,- gjennom Vellenes 
Fellesorganisasjon. 251 av 298 hytter har betalt medlemsavgift, noe som gir høy 
betalingsgrad. Det ble et overskudd på kr 32.418,-.  
 
Styret har tidligere søkt og fått tildelt midler gjennom Gjensidigestiftelsen til oppgradering av 
skilt og merking. En vesentlig arbeidsoppgave i perioden har vært kartlegging, planlegging og 
tilrettelegging i godt samarbeid med grunneiere. Det har bl.a. vært kontakt med Nes 
kommune, Buskerud Fylkeskommune og leverandører. Første bestilling av skilt og stolper er 
iverksatt. Styret vil rette en ekstra takk til Tor Johannessen og Helge Holm for bistand og 
tilrettelegging. Arbeidet vil fortsette i 2016 og videre.   

 

Asker, 21. juni 2016 
 

Jan Olav Solberg       Øyvind Roger Hansen   Borger Warlo 
      Kasserer             Formann    Styremedlem 

http://www.skisporet.no/






Pkt 5.  Behandling av innkomne forslag 

 

 

 
Forslag til endring av vedtekter. 
 

Bakgrunn for endring: 

Trondrudmarka Vegsamvirke foreslår å endre frist for innsending av forslag til årsmøtet.  

 

Styrets innstilling: 

Frist for innsending av forslag til årsmøte bør samkjøres av hensyn til dagens ordning med 

tilstøtende årsmøter.  

 

Nåværende ordlyd: 

§4 Årsmøtet, tredje setning: «Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være mottatt av 

styret senest 1. juni». 

 

Forslag til ny ordlyd:  

§4 Årsmøtet, tredje setning: «Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal fremlegges 

skriftlig og være mottatt av styrets formann innen 1. januar». 

 

 

 



Forslag fra  valgkomiteen til årsmøtet 2016 i Trondrudmarka Vel  

Styrets sammensetning:

Formann/Leder Øyvind Hansen Timmermannstølen På valg Tar gjenvalg

Styremedlem Borger  Warlo Båtstjernlie På valg Tar gjenvalg

Kasserer Jan-Olav Solberg Båtstjernlie Ikke på valg

"Revisor" Even Egeberg Storhalle På valg Skal vi ha en eller to 
Harald Norberg Kuluset På valg "revisorer"

Valgkomite:
Erik Lunde Båtstjernlie På valg Tar gjenvalg

Ellen Blaauw Nordal Storhalle På valg Tar gjenvalg

Juli 2016

Valgkomiteen



VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG TUR !! 

 

Dugnad i Trondrudmarka 2016 

LØRDAG 27. AUGUST KL 10:30 

 

Vi satser på en hyggelig dugnad også i år! 

Det blir en enkel dugnadstur og mest hygge sammen med andre 

hytteeiere for å bli litt bedre kjent. 

Det er behov for å holde av felles tid til dugnad i tilknytning til 
merking av skiløyper – samtidig som det er behov for rydding langs 
stier og løyper. Vi prioriterer det viktigste. Ta med litt mat og drikke 
for en rast underveis – og det som passer av utstyr som sag, øks, 
grensaks, osv.  
 
OPPMØTE LØRDAG 27. AUGUST KL 10:30 PÅ NYSTØLKROKEN! 
 
Vi regner med å være tilbake ca. kl. 15-16. 
 

VELKOMMEN! 

 

Vennlig hilsen 

Styret i Trondrudmarka Vel 
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