
 
Protokoll årsmøte Lerkehaug Velforening 
 
Lerkehaug barnehage 31. mai 2017 kl 2000. 
 
Antall møtte medlemmer: 8 
 
Sak 1: Valg av ordstyrer, referent og 2 stk til å signere protokollen 
 
Vedtak: 
Kristin Rannem ble valgt til ordstyrer. 
Kristin Rannem ble valgt til referent. 
Nina Jonstad og Jon Inge Suul ble valgt til å signere protokollen. 
 
Sak 2: Årsberetning 
 
Kristin Rannem presenterte årsberetningen. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente årsberetningen som fremlagt. 
 
Sak 3. Regnskap og budsjett 
 
Vegard Forbord presenterte regnskapet. Det ble ikke fremlagt noe budsjett. 
Regnskapet var revidert av Nina Jonstad. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente regnskapet som fremlagt. 
 
Sak 4. Innkomne saker 
 
Asfaltering av veier: 
Selv om det har vært lite tilbakemeldinger fra beboere om asfaltering av veier er det ikke 
nødvendigvis slik t det ikke er et ønske. Styret må gå rundt, banke på dører og snakke med folk hvis 
vi skal få et reelt bilde. Er det mulig å ta kontakt med kommunen? Be om et møte og få en plan for 
når ting skal skje fra kommunen. Beboere har selv bidratt en del selv tidligere, kanskje kommunen 
kan bidra mer nå? 
 
Vedlikehold av friområder: 
Vi prøver å finne en ungdom, men hvis ikke må vi lage dugnadsliste for å få klippet gress og slått 
kanter. Det er viktig at området fremstår vedlikeholdt og ryddig. Det øker trivselen. 
 
Lekeplassene: 
Styret har valgt å fokusere på lekeplassene i byggefeltet. Fotballbanen er ferdig og mye brukt og når 
står lekeplassen i Lerkeveien for tur. Barnehagen er også inne i en periode hvor de oppgraderer sine 
uteområder og det er god kontakt mellom velforening og barnehage. Det er viktig at barn som er 
hjemme på dagtid føler at de kan bruke velforeningens områder, selv om barnehagen også bruker 
de, 



 
På gressplenen mellom Fossekallen og Lerkeveien diskuteres det også hva som kan gjøres. 
Volleyballbane og skotthyllbane er aktuelt.  
 
Bolyst:  
Bolyst Henning omfatter også Lerkehaug og styret i velforeningen burde koble seg mer på 
Bolyst-arbeidet i Henning. Der sitter det både mye kompetanse, men også noen midler. Styret skal 
følge opp dette. 
 
Gatefest:  
30. juni blir det gatefest i Fossekallen. Alle beboere på Lerkehaug er invitert! 
 
Strømnett under bakken 
Det har tidligere blitt gjort flere henvendelser til NTE om å legge strømnettet i bakken. Det er 
ønskelig at styret tar opp denne tråden og følger det opp videre. 
 
Sak 5. Valg 
 
Leder for 1 år: Kristin Rannem 
Styremedlem for 2 år: Lise Storstad Aas 
Styremedlem for 2 år: Jon Inge Sul  
Revisor for 1 år: Nina Jonstad 
 
I tillegg sitter Vegard Forbord og Kine Kristine Ingulfsvann. 
 
 
Kristin Rannem, referent 
 
 
 
 
 
Nina Jonstad Jon Inge Suul 

Nina Jonstad (12. jun. 2017) Jon Inge Suul (12. jun. 2017)
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