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Leirsund, 18. april 2016  

 
Protokoll fra Årsmøte i Leirsund Velforening 2016  
 
Tid: Onsdag 30. Mars 2016  
Klokken: 18.00 – 20:00 
Sted: Leirsund Velhus 
 
Saker som ble behandlet: 
Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjenning av referat fra årsmøtet 2015 
Sak 2 Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen 
Sak 3 Styrets årsberetning 
Sak 4 Regnskap for regnskapsåret 2015 
Sak 5 Revisors beretning 2015 
Sak 6 Budsjett for driftsåret 2016 
Sak 7 Orientering om driften av Velhuset 
Sak 8 Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 
Sak 9 Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 

a) Styremedlemmer 
b) Komiteer 

Sak 10 Eventuelt 
a) Leirsunddagen 
b) Symaskin-LAN 

 
Saksgjennomgang og vedtak: 
 

Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjenning av referat fra årsmøtet 2015 
Vedtak: Referat fra årsmøtet 2015, samt innkalling til årsmøtet 2016 ble godkjent. 
Dagsorden ble godkjent etter å ha fått tillagt to nye punkt under sak 10 eventuelt;  
c) Utleie på helligdager 
d) Utvidelse av næringsområdet ved Tretjern. 
 
Sak 2 Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Møteleder: Kjersti Østlund, referent: Beate Kvistedal, representanter til å undertegne; Vera 
Micaelsen og Berthe Kongsrud. 
 
Sak 3 Styrets beretning for 2015 i Leirsund Velforening.  
Styret har siden årsmøtet i 2015, bestått av: 
Leder Kjersti Østlund  
Nestleder Lars Hallingstorp 
Kasserer Ole Johny Transeth  
Styremedlem Øyvind Thorsvik  
Styremedlem Lena Brodal  
Styremedlem Håkan Nyhaugen  
Styremedlem Beate Kvistedal 
Det er avholdt 4 styremøter og hatt 1 fellesdugnad i 2015. I tillegg vært utført 2 «møbel-dugnader» som 
har ført til at vi har beholdt eksisterende møbler lenger en planlagt, noe vi er meget fornøyde med. I 
tillegg er det innkjøpt noen nye møbler for å bytte ut det som er slitt.  
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Nettsider  
Våre nettsider er i 2015 godt besøkt. I 2015 har vi delt ansvaret for nettsiden mellom det sittende Styret 
og ansvarlig for utleie av Velhuset. Det innebærer at Styret er ansvarlig for informasjon, legge ut 
dokumenter o.l. også driftes Utleiesidene av ansvarlige for utleie, for tiden Finn Eirik og Rita Eilertsen.   
 
Velavisa  
Velavisa kom i 2015 ut med 4 nummer. Vi har laget et nytt design og får hjelp av en dyktig dame, naboen 
til Lars, til å sy sammen Velavisa på en fremragende måte. Vi anmoder fortsatt alle innbyggere om å 
komme med “Lokalt stoff”.  
 
Generelt  
Leirsund Vel sin økonomiske situasjon for 2015 er i meget liten grad påvirket av de økonomiske 
svingningene som har vært i markedet.  
Foreningen har romslig økonomi, og har de siste årene disponert vår inntekt på en fornuftig måte, slik at 
vi har kapasitet til å møte en ”uværsdag” om dette skulle komme.  
I 2016 vil vi sammen med Idrettslaget ha en fellesdugnad hvor vi må male bygget mot Branderudveien, 
dette ble ikke gjort på dugnaden 2015. 
 
Arrangementer  
Foreningen har deltatt i noen arrangementer ment på lokalbefolkningen, som fellesdugnad på 
fotballbanen med rehabilitering av Velhus/Klubbhus hvor vi har stått for serveringen. Samt de 
tradisjonelle julearrangementene som inkluderer “Julegrantenning” og “Juletrefest”, arrangement som 
har vært særdeles godt besøkt de siste årene og som vi håper å kunne opprettholde i fremtiden.  
 
Styret  
Styret i Leirsund Velforening har i foregående periode utført de oppgaver og plikter som av årsmøtet er 
pålagt. Det utførte arbeidet gagner hele lokalsamfunnet og er å betrakte som en tilbakeføring av verdier 
til lokalsamfunnet. 
 
Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning. 
 
Sak 4 Regnskap for regnskapsåret 2015 
Kasserer Ole Johny Transeth gikk igjennom resultat og balanse. Spørsmål fra salen ble besvart 
tilfredsstillende. 
Vedtak: Regnskap for regnskapsåret 2015 ble godkjent. 
 
Sak 5 Revisors beretning 2015 
Kasserer Ole Johny Transeth la frem revisors beretning. 
Vedtak: Revisors beretning ble tatt til etterretning. 
 
Sak 6 Budsjett for driftsåret 2016 
Budsjettforslaget ble lagt frem av kasserer Ole Johny Transeth. 
 
Vedtak: Budsjett ble godkjent, men styret gis fullmakt til å gjøre forsvarlige endringer for å få rom til 
kostnad for den planlagte Leirsunddagen i 2016. 
 
Sak 7 Orientering om driften av Velhuset   
2015 har vært et godt driftsår, med stabilt utleie. Det vil bli avholdt dugnad for å male gangen og vi ser på 
en bedre og mer permanent garderobeløsning. Vi har vært meget forsiktig med investeringer og har ikke 
gjort noe annet enn hva vi ble pålagt av årsmøtet i 2014, foruten det som går på drift av lokalene.  
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Vi har hatt utleie som fordeler seg slik:  
2013   2014   2015 
11 fredager  18 fredager  15 fredager 
26 lørdager  34 lørdager  33 lørdager 
18 søndager  25 søndager  20 søndager 
5 ukedager  12 ukedager  10 ukedager 
Totalt 60  Totalt 89  Totalt 78 
 
Det står meget stor respekt av Finn Eirik og Rita som har ansvaret for utleien av Velhuset, og vi er veldig 
takknemlige for denne fantastiske jobben de gjør.  
 
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning, med en korreksjon; totale utleiedager i 2015 var 89 dager, 
samme som i 2014. 
 
Sak 8 Fastsettelse av medlemskontingent for 2017 
Kontingent for 2016, er: 

Familie: Kr. 400,- 
Enkeltmedlem: Kr. 200,- 

Vedtak: Kontingent for 2017 blir som for 2016. Det gis kr. 1000 i avslag for medlemmer (Ikke 
støttemedlemmer). 
 
Sak 9 Valg iht. valgkomiteens innstilling  

a) Styremedlemmer 
b) Komiteer 

 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Leirsund Velforening årsmøte 30.03.16 
Styret:   
Leder: Kjersti Østlund (nyvalgt 2015, gjenvelges for to år) 
Nestleder: Lars Hallingstorp (ikke på valg, sitter til 2017) 
Kasserer: Ole Johnny Transeth (ikke på valg, sitter til 2017) 
Styremedlem: Lena Brodal (ikke på valg, sitter til 2017) 
Styremedlem: Beate Kvistedal (ikke på valg, sitter til 2017) 
Styremedlem: Salar Ghadani (ny, velges for to år) 
Styremedlem: Espen Johnsen (ny, velges for to år) 
 
Revisorer:  
Morten Gustavsen (ny, velges for to år) 
Jarle Kristiansen (ikke på valg, sitter til 2017) 
 
Valgkomité:  
Espen Asak Ruud (ikke på valg, sitter til 2017) 
Frode Hagen (ny, velges for to år) 
Vera Micaelsen (ny, velges for to år) 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent. 
 
Sak 10 Eventuelt 

a) Leirsunddagen 
b) Symaskin-LAN 
c) Utleie på helligdager 
d) Utvidelse av næringsområdet ved Tretjern. 
 

a) Leirsunddagen 
Styremedlem Lena Brodal la frem forslag til agenda for Leirsunddagen, og orienterte litt om bakgrunnen 
for at styret ønsker å få i gang en slik dag på Leirsund. Dette har vært arrangert for ca. 40 år siden, og det 
er ønskelig å få til en tradisjon med en samlende og hyggelig dag for store og små på Leirsund. 
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Vedtak: Leirsunddagen skal arrangeres i 2016. Komité ble opprettet med styremedlem Lene Brodal som 
leder. Foruten finansiering av velforeningen, skal det søkes arrangementstøtte hos Skedsmo kommune og 
i Lillestrømbanken. 
 
b) Symaskin-LAN 
Vera Micaelsen la frem ønske om at det legges bedre til rette for at medlemmer kan få låne velhuset i 
helger til arrangementer til felles glede for beboere på Leirsund. Symaskin-LAN er et eksempel på 
arrangement hun kunne tenke seg å arrangere. Det er ønskelig med et fast antall helger i året som 
øremerkes til dette formål. 
 
Informasjon som kom frem på møtet: Det er gratis å leie velhuset for beboere til slike arrangementer. Det 
er også gratis å leie Skihytta til slike formål. 
 
Vedtak: Styret er skal se på hvordan det bedre kan tilrettelegges for å få til dette. Det skal informeres mer 
om dette i velavisa. 
 
c) Utleie på helligdager 
Rune Neteland la frem problematikken rundt musikkstøy fra velhuset når det er utleid på helligdager og 
da spesielt i påsken. Årsmøtet hadde en diskusjon rundt temaet. 
 
Det er på det rene at leietakere må holde vinduene lukket på kveldstid for å hindre støy ut mot naboene. 
Låser skal monteres på vinduene for å hindre leietakerne i å åpne vinduene. 
 
Vedtak: Styret tar saken til etterretning. 
 
d) Utvidelse av næringsområdet ved Tretjern 
Sørum kommune vurderer utvidelse av næringsområdet på Ausenfjellet. Det er lagt fram forslag til vedtak 
om dette, samt ny veitrasé opp dit. En slik utvidelse innebærer at turområdet vårt ved Tretjern ødelegges. 
Det kan også innebære mer tungtransport igjennom bygda vår, samt forsøpling fra biler med returpapir 
o.l. 
 
Tidligere styreformann og lokalpolitiker Finn-Eirik Eilertsen formidlet at han har opprettet en sak på dette. 
Skedsmo kommune har i tillegg sendt innsigelse til Sørum kommune angående saken. 
 
Vedtak: Styret appellerer til lokalpolitikerne på Leirsund, og ber dem bidra der de kan for å få forhindret 
dette. Det skal komme et oppslag i neste velavis med mer informasjon.  
 
Leirsund, 18. april 2016 
 
 
 

Kjersti Østlund 
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 Håkan Nyhagen 
Styremedlem 

Øyvind Thorvik 
Styremedlem 
 
 

 Lena Brodal 
Styremedlem   

 Beate Kvistedal 
Styremedlem 

Vera Micaelsen  
Representant 

 Berthe Kongsrud 
Representant 

  

 


