
FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET I SKARPSNO OG GIMLE 
VEL, 14.04.2016:  Utvidet område, endrede vedtekter og nytt navn.

Velets område ble utvidet ved sammenslåingen av Skarpsno og Gimle 
velforeninger.
Allerede idag kan man være medlem selv om man bor utenfor Velets område. 
Også i dagens styre er det medlemmer som bor utenfor Velets nåværende 
område.
Viktige saker vi vil arbeide med fremover tilsier at vi må engasjere oss  utenfor 
det nåværende området. Det gjelder bl.a. planene for fremtidig Bygdøy Alle, den
nye Kommuneplanen for Oslo som kan gi økt press for riving og fortetting,  og 
innføring av beboerparkering i bydelen.
De viktige gatene Bygdøy Alle, Frognerveien og Gyldenløves gate står p.g.a. 
Komuneplanen foran endringer både i trafikk og bebyggelse. Det er viktig at en 
velforening kan ivareta bydelens samlede interesser.
Medlemstallet i vårt som i andre vel er gått ned de siste årene, og vi trenger økt 
rekruttering for  å opprettholde virksomheten og ha tyngde.
Det finnes idag ikke noen velforening i sentrale deler av Frogner. Flere som bor 
utenfor det definerte området har derfor allerede meldt seg inn i Skarpsno og 
Gimle vel.
I forslaget til vedtektsendringer  har vi definert det nye området slik at vi ikke 
overlapper de tre eksisterende vel; Majorstua Vel, Briskeby Vel med 
Uranienborg kirke i sentrum og Ruseløkka-Skillebekk Beboerforening. Disse 
velene samarbeider vi med allerede idag.
Vi har forespurt Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV). De er positive 
til at vi  kan dekke områder der det idag ikke er velforening. KUV vektlegger at 
vi bør ta opp aktuelle saker i de nye områdene, og verve styremedlemmer fra 
dem. Vi har allerede tatt opp saker som berører de nye områdene, bl.a. Bygdøy 
Alle. Styret som foreslås valgt på årsmøtet 2016 vil ha flere medlemmer bosatt i 
de nye områdene.

Styret oppfordrer årsmøtet til å vedta følgende tre punkter:

FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTE 14.04.16:

1) Velets område utvides til å dekke dette området:
I retning med klokken begrenset av Frognerkilen, Bygdøy Allé, Ottar Birtings 
gate, Halvdan Svartes gate, Kirkeveien, Professor Dahls gate, Schives gate, 
Gyldenløves gate, Colbjørnsens gate, Skovveien, Frognerveien, Bygdø Allé og 
Niels Juels gate.
2) Velets navn endres til Skarpsno, Gimle og Frogner Vel.
3) Vedtektene endres i samsvar med pkt. 1 og 2, og skal lyde slik: Se side 13.


