Møteprotokoll fra Generalforsamling i Skarpsno og Gimle Vel 2015
Generalforsamlingen ble avholdt onsdag 15. april 2015 kl 19.00 i Vitenskapsakademiets lokaler.
Omlag 50 personer var tilstede.
1. Konstitusjon. Styrets leder Audun Engh ønsket velkommen. Johan Andreas Melander ble valgt
til å signere protokollen.
2. Årsberetning. Audun Engh gikk gjennom årsberetningen som ble godkjent uten innsigelser.
3. Regnskap. Audun Engh gikk gjennom regnskapet som ble godkjent uten innsigelser. Det ble stilt
spørsmål om medlemsrabatten for sameier (som er 50%) er for høy? Styret har valgt å gi en
såpass høy rabatt for å prøve å få flere sameier til å være bli medlemmer. Det ble også stilt
spørsmål om Vellet kan bekoste sand til lekeplass på Gimle Terrasse; skriftlig søknad om dette
er mottatt.
4. Valg av Styre og Valgkomité. Tre styremedlemmer var på valg; Lene Ørnhoft, Ragnar Bryne og
Øyvind Kragerud. Bryne og Kragerud ønsket ikke gjenvalg. Johan Andreas Melander fra
valgkomitéen la fram forslag om å gjenvelge Ørnhoft, samt at nytt medlem Eva Lystad kommer
inn. Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. Deretter la Melander fram forslag om at Bryne og
Kragerud går inn i valgkomitéen, og at Melander og Kjell Erik Gravning trer ut. Dette ble også
enstemnig vedtatt. Utgående medlemmer ble takket for innsatsen.
5. Kontingent. Medlemskontingenten ble fastsatt til kr 300 per husstand per år. Dersom et sameie
melder inn alle seksjoner gis 50% rabatt.
6. Orienteringssaker.
◦ Audun Engh orienterte om utvikling av alternativt forslag for Filipstad og viste film som
illustrerte forslaget. En kommentar fra salen oppfordret til å bevare siktlinjene og ikke la ny
bebyggelse sperre disse.
◦ Lene Ørnhoft orienterte om nettstedet fjordbyparken.no som inneholder mer informasjon
om Filipstad-utbyggingen.
◦ Øyvind Kaul Kragerud og Håkon Wium Lie orienterte om Røde-Kors hagen. Det foreligger
ennå ingen rammesøknad for bygging, men denne forventes komme snart. Styret ønsker
primært at det ikke skal bygges i hagen, sekundært at anlegget ferdigstilles jf. tegninger fra
1922. Flere kommentarer fra salen understreket det vakre i dagens anlegg, samt skader som
andre nybygg har medført.
◦ Audun Engh orientere om muligheten for å få med flere medlemmer også nord for Bygdøy
Allé. Det er naturlig å utvide vårt område da Frogner mangler velforening, og vi har alle
interesse av å bevare Bygdøy Allé. En kommentar fra salen mente vi burde bruke Gabels gate
som grense mot øst.
Etter generalforsamlingen holdt Ragnhild Momrak fra Dronninga Landskap et engasjert foredrag
om planting av trær i Nyland Allé. Etter presentasjonen ble det servert ost og litt småmat i
glamorøse omgivelser.
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