SANDVIKA

VEt

STIFTET 29. JUNI 1896

Protokoll
Årsmøe ble avholdt i Seniorbasen i Kommunegården
personer. Deltagerfortegnelsen vedlegges protokollen.

i Sandvika

mandag 29. februar 2016

H. 1800. Det møtte

19

1.

Styreleder Torill Tysnes ønsket velkommen og kunne konstatere at innkalling og dagsorden ble godkjent av
forsamlingen, hvorpå hun erklærte møtet for å være lovlig satt.

2.

Ånmøet valgte styreleder til å lede møtet, Eivind
tokollen sarlmen med møteleder.

V/olff til

å referere og Bjøm Lunøe

til

å undertegne pro-

J.

Møteleder gjennomgikk utvalgte deler av styrets årsberetning, og neynte de viktigste sakene vellet har vært
engasjert i og påpekte at Vellet trenger enda flere engasjerte medspillere. Per Lund-Mathiesen gjennomgikk
regnskapet for 2015. Revisor leste deretter sin beretning.
fusberetningen og regrrskapet ble godkjent uten bemerkninger.

4.

Per Lnnd-Mathiesen gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2016, basert på uforandrede kontingentsatser.
Han påpekte at neste års innbetalte kontingenter allerede er inkludert på brukskontoen, og skulle derfor ikke

vært lagt

til i

summen

for

disponibel kapital. Dereretter ble budsjett og kontingenter godkjent uten

bemerkninger.
5.

Det ble konstatert at valgkomit6ens medlemmer ikke var tilstede Møteleder presenterte valg:komitdens forslag
til valg av styre-representanter:

Stvremedlemmer:

gienvelges for perioden 2016-201g
Torill rysnes
Torill Tysnes, styreleder gienvelges for perioden 20lG2Ol7

fxfffifx$åeJ,
Lund-Mathiesen

ffilåJ*'#i**åffid*zo,15-zon\

Per
Hans Petter

ikke på valg (valgt for perioden 2015-2017)
ikke på valg (valgt for perioden 2015-2017)
gienvelges for perioden 2A162018

Kirsten Svane

gienvelges for perioden 2016-2017
gienvelges for perioden 2O16 - 2017

Rebo
Eivind Wolff

Varamedlemmer:

Egil Folke Moe

Det vm ingen andre forslag, og ingen ba om skriftlig votering.
Valgkomit6ens forslag ble deretter bifalt, og valgene ble beseglet med akklamasjon.

Revisjon: Valgkomit6en foreslo gienvalg av Ingrid Sørum som revisor. Også dette ble godkjent av
årsmøtet.

Valskomite: Valgkomit6en har bestått av Bjørn Tandberg og Vigdis Mosling Øien. Disse ble gjenvalgt.

6.

Det var ikke innkommet noe forslag
var enstemmige.

" **
/niå,*--fl a

til

spesiell drøftelse i årsmøtet, som derfor kunne heves. Alle vedtak

Sandvika
J'lrruv ur'r! 2-mars/2016
Eivind

Wolff

--trit#=61-pjøm Lunøe

,

Vårsmøevalgt

referent

Etter årsmøtet var det åpent møte med foredrag av Bærum kommunes varaordfører Ole Kristian Udnes, om planer
for områderegulering i Sandvika. (Her møtte det opp flere interesserte tilhørere). Udnes påpekte at Bærum er en
kommune i vekst og at det skal utarbeides revidert kommuneplan og også ny fulkesplan. Plan for investeringsbehov
til 2035 skal også igangsettes. Det antas at Bekkestua, Fornebu og Sandvika vil bli prioritert. I Sandvika øst vil
parkeringsløsninger bli prioritert. Udnes omtalte også prinsippene for løsninger i den nye byen, mht. gater,
forbindelser, kjøreveier, fapper og gangveier, og påpekte at det i dag er mer enighet enn før med næringsliv og
eiendomsbesittere. Fomyelsesarbeidene vil starte med Åmodtgården og gå mot sjøen. Solforholdene på gateplan er
viktig kriterium for løsningsvalg. Strandpromenaden skal gå opp til Løkketangen.
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