
 

 

Aktiviteter i GØV 2020 (Årsberetning)  

 

Etter årsmøtet avholdt i mars 2020, har vi hatt en styresammensetning på 7 medlemmer. 

Styret har i 2020 bestått av Anne Haug (leder), Kai-Olav Ryen, Karianne Kolsgård og Henrik 

DeGeer. Ada Bakken har vært kasserer i tillegg til styremedlem. Varamedlemmer har vært 

Ronny Ruud og Henning Kjøk. Vi har hatt 4 styremøter siden forrige årsmøte, men det har i 

tillegg vært noen drøftelser og avgjørelser via e-postutvekslinger. 

 

Vi tilbyr medlemmer å betale kontingenten med Vipps i tillegg til innbetaling på vår konto. 

Antall betalende medlemmer har i 2020 vært 106 (pr. 7.5.21) og dette er et stigende 

medlemstall sammenlignet med de to siste årene.   

 

Velet bruker hjemmesiden og fb-gruppe til informasjon. I tillegg brukes plakater i forbindelse 

med arrangement eller årsmøte, og i enkelte tilfelle deler vi ut informasjon direkte i 

beboernes postkasser. Vi har planer om å lage et digitalt medlemsregister slik at informasjon 

kan sendes via sms eller e-post.   

 

Covid-19-situasjonen har stort sett hindret all aktivitet i Velet dette året. Vi har ikke hatt et 

eneste arrangement utover et medlemsmøte som vi avholdt i Bohems lokaler i høst og hvor 

smittevernreglene kunne ivaretas.  

 

Vi har fått tilsagt om 40.000,- kr Sparebankstiftelsen til innkjøp av eventuelle nye møbler, 

beplantning, steinlegging og ny plen. Dette gjorde at vi fikk fornyet belysningen vår og kjøpt 

ny juletrebelysning. Den største dugnaden vår ble å legge ny plen i hele parken. Utover 

sommeren og høsten fremstod parken som et flott syn og den har vært svært populær blant 

beboere, turister og andre besøkende. Styret har ellers hatt noen mindre befaringer i 

området vårt og vi har hatt rakedugnader. Før advent hang vi opp belysning i parken. I 2020 

brukte vi om lag 16.000,- av tilsagnet fra Sparebankstiftelsen.  

 

I og med vi ikke eier parken, er det begrensninger for hva vi kan gjøre av tiltak. Leder i GØV 

har hatt et møte med kommunen som eier av parken, og vi har fått tilsendt en revidert utgave 

av avtalen som det nye styret i GØV må behandle. Kommunen har tatt ansvar for reparasjon 

av fontenen og kostnadene til dette. Dette arbeidet settes i gang i løpet av våren 2021. 

 

Lekeparken vår på Løkka er godt besøkt og svært populær blant barnefamiliene i området. 

Utover noen mindre reparasjoner av enkelte apparater, fremstår lekeparken som solid og 

bra.  

 

På årsmøtet i mars 2020 fikk styret myndighet til å opprette en ny valgkomite. Valgkomiteen 

har bestått av Martin Norstrøm og Birgitta Norstrøm. Valgkomiteen har fremmet innstilling til 

nytt styre som grunnlag for valget som gjøres på årsmøtet.   

 

 

 


