
Referat fra generalforsamling i Borgen Vel 10. mars 2010
Møtepunkt

1. Oppmøte 

Tilstedeværende ved møtestart  40 personer. Ved møtets avslutning ca 27 personer. Av disse 4 
styremedlemmer. Dette betyr at ca 23 personer var til stede hele møtet som ikke satt i styret. I fjor var 
det tilsvarende antallet ca 9. 

• Tilstedeværende fra ekssisterende styre var:Elisabeth Brattum, Trine Holand, Elin Brusletto, Thor 
Eivind Halvorsen. Anne Kristin Jorde og Terje Mostue var fraværende.

• Tor Arne Midtbø var foredragsholder.

Styret i Borgen Vel er fornøyd med den økte oppslutningen om generalforsamlingen sammenlignet 
med i fjor. Vi antar dette skyldes interessant foredrag for Borgens befolkning og at invitasjonen til 
foredraget og generalforsamlingen ble sent ut på en måte som ble lagt merke til (fargekopi).

2. Innledende foredrag – Tor Arne Midtbø, Spesialrådgiver og seniorarkitekt i Asker Kommune

 Utvikling i Asker og på Borgen

Midtbø holdt et engasjerende foredrag. Noen punkter:

• Asker har få leiligheter og mye eneboliger. Man ønsker at Asker skal være en kommune man kan 
bo hele livet. Da må eneboligene det i dag bor mange 55 + i fristilles til barnefamiliene og flere 
leiligheter bygges.

• Befolkningsvekst skaper trafikkvekst. 2/3 av trafikken gjennom Asker er Askerbeboere. Våre lokale 
veier er også sterkt trafikkert. 

• Asker jobber med knutepunktsutvikling, der Borgen er ett av knutepunktene.  Borgen nærsenter kan 
ikke ha kun offentlige funksjoner, vi trenger også butikker. 

• Søndre Borgen sykehjem legges muligens ned. Da er Asker kommune ikke uinteressert. 

• Borgenfaret: Privat initiativ. Første trinn er 10 leiligheter, 2. trinn er 30 leiligheter til.

• Borgenbråten: 22 leiligheter for multihandicappede

• Bondistanda vil få 200 nye boliger. Ikke noe prosjekt i fbm. Bondibrua i dag. 

3. Årsmelding fra styret ble gjennomgått uten kommentarer. 
Sakene styret har arbeidet med i 2009 var:

• Startet opp prosjekt om merkede turløyper i vårt nærmiljø

• Etablert ny lekeplass nederst i akebakken i Gustav Wentzels vei

• Etablert ny kontakt med kommunen med ønske om mer aktivitet og oppussing av Borgen Grendehus

• Oppstart av nabosoneprosjekt

• Arrangert dugnad og Sankthansfeiring på Gamle Borgen

• Bidratt i redaksjonen, delt ut og betalt for Borgenposten

• Støttet prosjekt ”Hvalstrand Sand”

• Støttet Borgen Skolekorps

• Støttet Borgen Tennisklubb
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• Fylt sand i strøkassene for vinteren og byttet ut ødelagte kasser.

• Ny merking på benker og strøkasser

• Støttet Englagård med grill og fått dekorert sittebenk i retur

4. Regnskap 2009 og budsjett 2010

Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Thor Eivind Halvorsen (Midlertidig kasserer) og det ble 
enstemmig godkjent.  I 2010 settes det av hele 50 000 kroner til områdetiltak for å gjøre Borgen Vel mer 
synlig. De siste årene har velets driftskapital vokst kraftig, da man ikke har ”brukt opp” midlene som har 
vært avsatt. Styret ønsker i større grad å synliggjøre velet og bruke de midlene som samles inn via 
kontingenten hvert år til områdets innbyggere.  Det budsjetteres derfor med et underskudd på 20 000.

Borgen vel - Resultat 2009 2009 Budsjett 2009 Budsjett 2010
Inntekter
Medlemskontingent 73 550          80 000                75 000             
Parkering 16 000          16 000                16 500             
Sum inntekter 89 550          96 000                91 500             

Kostnader
Administrasjon 1 948            4 000                  3 000               
Møtekostnader -                500                     500                  
Gaver - 2 000                  2 000               
Kontingenter 2 155            3 000                  3 000               
Trykksaker 27 011          26 500                30 000             
Belysning 2 830            3 000                  3 000               
Strøsand 2 700            25 000                20 000             
Rydding - 4 000                  -
Miljøtiltak 46 168          75 000                50 000             
Sum Kostnader 82 812          143 000              111 500           
Driftsresultat 6 738            (47 000)              (20 000)           
Netto finansposter 79                 -                     
Årsresultat 6 817            (47 000)              

Spørsmål fra salen: Hva med å få annonsører i Borgenposten for å dekke inn noe av underskuddet? 

Svar: Utfordringene er ikke underskuddet, da kunne vi bare satt ned posten for Miljøtiltak. Vi har kontroll 
over inntjeningen – utfordringen har vært motsatt de siste årene – for stor andel av kontingenten blir 
ikke brukt på områdets innbyggere så vi har mye oppsparte midler i tillegg til det vi uansett skal ha på 
sparekontiene.

Spørsmål: Hvordan får dere inn alle kontingentene?

Svar: Vi purrer, men kun en gang.

5. Valg

A. Nytt styre ble enstemmig valgt ved akklamasjon. Det er:

• Trine Holand (leder)

• Elisabeth Brattum (1 år igjen)

• Terje Mostue (1 år igjen)

Nye styremedlemmer:
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• Hans Erik Robbestad

• Frank nygård

• Johan Grasmo

• Beate Kåresen

Følgende styremedlemmer trer ut av styret:

• Anne Kristine Jordet

• Elin Brusletto 

• Tor Magnus Fagermo (flyttet i 2009)

• Thor Eivind Halvorsen (tro til som ekstrakasserer da TM Fagermo flyttet)

Nestleder, Kasserer og Sekretær konstitueres på første styremøte.

B) Valgkomite: Lars Petter Berg (lpberg@online.no -  99274994) og Pål Martin Eid (paleid@gmail.com – 
97483607) har sagt seg villig til å sitte i valgkomiteen til neste år. 

c) De som meldte seg som referenter på styrereferatet var Nina Skogedal (66789454 
skogeda@online.no) og Arne Helgesen (arne.helgesen@getmail.no - 99581818.)

6. Spørsmål fra salen under møtet som styret tar med videre:

Skolebarn kaster papir: Kan dere intensivere Rusken? Kontakte lærerne om holdningsarbeid?

Hastigheten i Borgenveien er stor. Hva med fartsmålinger?

Grusen fryser i strøkassene. Kan man salte den?

Hvordan ajourføres medlemslistene?

Borgen, / /

Nina Skogedal Arne Helgesen
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