
Ullevål Hageby Vel

 

Innkalling til årsmøte i Ullevål Hageby Vel 
Sted: Ullevål Hageby Seniorsenter, Damplass

Dato: 5. mai 2022

Tid: kl. 19:00


Alle husstander i Ullevål Hageby er medlemmer i velforeningen og har møterett. Hver 
husstand har en stemme.


Dagsorden


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder, 2 til å undertegne protokollen og tellekorps 
3. Styrets beretning (Vedlagt) 
4. Årsregnskap med revisjonsberetning (Vedlagt) 
5. Budsjett for kommende år – herunder fastsettelse av kontingent og 
planer for kommende år/styrets handlingsprogram 
6. Innkomne forslag (Ingen forslag innkommet) 
7. Valg 

—————————————————
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Ullevål Hageby Vel

Styrets Beretning 2021


Årsmøte 2021 

Pga. Covid-19 epidemien ble det ikke avholdt årsmøte før 21. oktober. 


Følgende valg ble foretatt:


Petter Spence, leder (2021-2023) 

Liv Aamaas, sekretær (2021-2023)

Liv Annerløv, styremedlem (2021-2023)


Revisor

Finn Welde (2021-2023)

 

Varamedlemmer

Hannah Sofhie Sæthre Scanz (2021-2023)

Jan Svenne (2021-2023)


I tillegg ble det vedtatt at leder for hagegruppen skal være medlem av styret.


Styret består dermed av følgende medlemmer:


Petter Spence, leder (2021-2023) 

Geir Knudsen, nestleder (2020-2022)

Liv Aamaas, sekretær (2021-2023)

Kenneth Thu, kasserer (2020-2022)

Liv Annerløv, styremedlem (2021-2023)

Ketil Frøland, styremedlem (2020-2022)

Maria Urheim, leder av Hagegruppen


Aktiviteter 

Aktivitetsnivået har også i år vært preget av Covid-19, men det har heldigvis likevel vært 
mulig å gjennomføre viktige aktiviteter. 


8. mai


Krans ble lagt ned ved minnesmerket i Minneparken.


17. mai feiring 


Arrangert i samarbeid med Foreldreutvalget ved Ullevål skole og Ullevål skoles 
musikkorps. Vellet tok ansvaret for program med utsending og oppsetting i nabolaget. 


 av 2 6



Ullevål Hageby Vel

Flaggheising på Damplassen kl 0800 med Longshipspeiderne og Ullevål skoles 
musikkorps. Strømming av flaggheising og skolens taler på vellets hjemmeside.  Korpset 
marsjerte  to runder nabolaget med innlagte pop-konserter. Rebusløp  fra skolen for 
elever og familien. Det tradisjonelle folketoget og leker på Damplassen falt bort grunnet 
pandemien.


Eplefest


Eplefesten ble avholdt i slutten av september, i år med nyinnkjøpte presser.  Hagegruppen 
organiserte bytte/salg av stauder og Longship speidergruppe sto for servering. I tillegg 
orienterte Lovløs om siderproduksjon.


Det var jevnt tilsig av folk som presset epler gjennom hele arrangementet, og 
hagegruppens  “byttebod” var populær. Men vi hadde ventet noe flere deltakere på 
arrangementet. Enighet om at vi neste år bør forsøke å få flere aktiviteter i tilknytning til 
festen slik at også andre enn dem som skal presse epler deltar, og da særlig 
barnefamilier.


Festen bør avholdes første eller andre helg i september.


Tenning av Julegran på Damplass


Vellet trykket plakater og sto for annonsering. Samarbeid med næringsaktører på 
Damplass om åpningstider og boder. Høytaleranlegg og scene ved firmaet 123 fungerte 
godt. 


Velkomst ved Liv Aamaas som ledet programmet. Ullevål skoles musikkorps. spilte. 
Juletale ved Even Nord Rydningen, trompetsolo ved Peter Kateraas.,sang ved Kristin 
Minde, barnekorene Alfa og Ullevål gospelkor og Sognbirds. 

Vellet bød på gløgg og pepperkaker oå Seniorsenteret kl 21. Blomster og heder til de som 
hadde opptrådt. 


Et meget vellykket arrangement med stor oppslutning. 


Hagegruppe


Hagegruppen startet opp aktivitetene sine tidlig i 2021. Hovedfokus har vært utsendelse 
av et månedlig hagebrev til abonnenter. I tillegg har man knyttet til seg en gartner som 
kan hjelpe med råd og svare på spørsmål. Det har vært høy kvalitet på brevene som har 
blitt meget populære.
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Ullevål Hageby Vel

Økonomi 

Velforeningen hadde i 2021 et positivt resultat på 18 322 kr og egenkapitalen økte til 39 
029 kr. Foreningen fikk tildelt støtte på 32 774 kr fra Nordre Aker som i stor grad dekket 
omkostningene med gjennomføring av eplefest og julegrantenning. I tillegg har foreningen 
inntekter fra medlemsavgift på 60 kr per andelseier i Ullevål Hageby. Som følge av god 
økonomi har styret ikke sett behov for å øke medlemsavgiften.

Velforeningen hadde i 2021 et positivt resultat på 18 322 kr og egenkapitalen økte til 39 
029 kr. Foreningen fikk tildelt støtte på 32 774 kr fra Nordre Aker som i stor grad dekket 
omkostningene med gjennomføring av eplefest og julegrantenning. I tillegg har foreningen 
inntekter fra medlemsavgift på 60 kr per andelseier i Ullevål Hageby. Som følge av god 
økonomi har styret ikke sett behov for å øke medlemsavgiften.


———————————— 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Ullevål Hageby Vel

Årsregnskap 
Ullevål Hageby Vel - Regnskap 2021

————————————— 

Kommentar

Medlemskap Ullevål Hageby 39 180,00 Inkludert fordring på 9 780 kr for Q4

Støtte fra Nordre Aker 32 774,00 Inkludert 12 774 kr fordring støtte Nordre Aker 
for julegrantenning og eplefest (19 000 kr 
mottatt men tilbakebetalt 6226 kr)

Diverse inntekter 1 652,55 Vipps salg Eplefest

Eplepresser −12718,00

Diverse utgifter −42 503,60

Finanskostnader −62,00

SUM 18 322,95

Egenkapital 31.12.20 20 706,55

Resultat 18 322,95

Egenkapital 31.12.21 39 029,50
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Ullevål Hageby Vel

Revisorberetning 

Ullevål	Hageby	Velforening	
Revisjonsrapport	Mogan	18.	februar	2022	

Jeg	har	gå@	gjennom	regnskap	for	2021.	Regnskapet	er	korrekt,	ryddig	og	le@	å	
forholde	seg	El.	Jeg	har	ingen	spørsmål	eller	andre	kommentarer	El	regnskapet,	
som	anbefales	godkjent.	

Vedtektene	har	krav	El	ruEner	for	a@estasjon	av	fakturaer.	Styret	etablerer	nå	
gode	ruEner	som	ivaretar	vedtektenes	krav.	

Finn	Welde	(sign.)	Revisor		

—————————————-
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