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Generalforsamling Borgen Vel 

Onsdag 14. mars 2012 kl. 19.30 
på Borgen Skole 



Agenda 

1. Åpning v/ Styreleder Trine Holand (5 min) 
2. Valg av to møtereferenter (5 min) 
3. Foredrag om Vardåsens fremtid av Bjørn Erik Olsen (45 min)  
4. Årsmelding fra styret: Hva har vi arbeidet med siste år? (40 min) 
5. Regnskap 2011 og Budsjett 2012 (15 min) 
6. Valg av styre, person til gjennomgang av regnskap for 2010 og to 

medlemmer til vellets valgkomite. (5 min) 
7. Blomster og takk (5 min) 
8. Eventuelt (5 min) 



Foredrag om Vardåsens fremtid 

• Bjørn Erik Olsen, leder for Idrett og Fritid i 
Asker Kommune 



Årsmelding fra Styret 
- Borgen Vels tomt på Trettestykket 

• Parkeringsplassen – leies av Asker kommune for kr 17 500. Da 
står de også for vintervedlikehold (måking og strøing)  

• Området trenger jevnlig plenklipp og vedlikehold av voller 
sommerstid, noe kommunen ikke bekoster. 

• Borgen Tennisklubb har klippet området for oss de to siste 
årene for 20 000. 

• Sommervedlikeholdet tar store deler av driftsbudsjettet vårt. 
• På innspill fra generalforsamlingen i fjor ble styret bedt om å 

ta kontakt med kommunen for å forhandle om leieavgiften og 
hente inn tilbud fra privat aktør. 

• Forhandlinger med kommunen har ikke resultert i en bedre 
pris. 
 

 
 



Årsmelding fra styret 
Borgen Vels tomt på Trettestykket 

Vi har nå følgende alternativer: 
1. Fortsette dagens avtale med kommunen og sette bort 

vedlikeholdet. Det vil koste vellet ca. 20 000 kr årlig. 
2. Inngå avtale med Europark. Dette kan gi oss opp mot 50 000 

kr i inntekter årlig, men krever at vi avgiftsbelegger plassen på 
helårsbasis med medfølgende økt parkering i veien rundt. 
Med et alikt alternativ vil vi foreslår at beboere i området kan 
kjøpe årsparkeringskort fra Borgen Vel til redusert pris. 

3. Lokal dugnadsgjeng som vedlikeholder? Styret kan bidra med 
containere og lignende, men vil ikke stille sin tid til disposisjon 
i tillegg til styrepliktene.  

4. (Selge området til kommunen.)  
 



Årsmelding fra styret 
Borgen Vels tomt på Trettestykket 

Styret anbefaler: 
1. Vi fornyer leieavtalen med Asker kommune for 2012 med 

indeksregulert leie.  
2. Styret gis fullmakt til å inngå avtale om vedlikehold med en 

øvre ramme på 25 000 inklusive mva. Vurderingskriterier er 
pris og tjenesteutførelse. 

3. Styret anbefaler ikke salg i dag, da det ikke er utredet og 
foreligger konkret informasjon på hva salg innebærer. 
 



Årsmelding fra styret 
Kabel-Tv/Internett 

En arbeidsgruppe bestående av Hans Erik 
Robbestad(Trettestykket), Helge Bull Gjertsen(Søndre Borgen) og 
Tom Brun(Bukkene Brusesvei), tok inititiativet til å etablere 
Borgen kabellag. Vi knyttet senere til oss Arne Frogner fra Vettre 
Antennelag for å få nyttige innspill I prosessen. 
 
Bakgrunnen for etableringen var å gi Borgen Vels medlemmer en 
bedre pris på kabel TV og Internet gjennom å fremstå som en 
samlet kjøpergruppe ovenfor tilbyderne. 



Årsmelding fra styret 
Kabel-Tv/Internett 

Arbeidsgruppen tok kontakt med alternative tilbydere som 
kunne være aktuelle: 
-Get 
-Telenor 
-Hafslund /Alt i Box 
-NextGentel 
-Lier Fibernett 
På bakgrunn av tilbakemeldingene og en helhetsvurdering, valgt 
vi å forhandle og inngå avtale med Get. 



Årsmelding fra styret 
Kabel-Tv/Internett 

Det ble gjennomført en undersøkelse blant Borgen Vels 
medlemmer på ønsket sammensetning av en kollektiv pakke.  
Vi landet på en kollektiv pakke bestående av følgende tjenester 
fra: 
•1 HD PVR dekoder med pause og opptaksmulighet av TV-programmer 
•40 digitale kanaler og 2 valgfrie bonuskanaler, eventuelt 1 HD kanal 
•2/1 MB Internett (kan oppgraderes individuelt mot et tillegg som betales 
direkte til Get) 
•Mulighet for IP telefoni 
 

Pris kr 389,- pr mnd mot vanlig pris kr 720,- ( 46% rabatt) 

 



Årsmelding fra styret 
Kabel-Tv/Internett 

Status mars 2012 
-231 stk A medlemmer 
-3 stk B medlemmer (hybelleiligheter) 
-149 stk ble overført til den kollektive avtalen i desember 
-74 stk ble overført i løpet av februar 
-9 stk gjenstår 
-Første fakturering i mars 
 

-Vi ønsker flere medlemmer velkommen. 
 
 



Årsmelding fra styret 
- Nærmiljøsenteret (Trine) 

• Arbeidet for at nærmiljøsenteret som skal bygges blir 
så bra som mulig for Borgen Vels innbyggere  
• Fulgt prosessen tett og proaktivt  
• Arrangert informasjonsmøte for innbyggerne 
• Skrevet flere brev til kommunen/utbygger 
• Vært i møte med kommunen 

• Prosjektet er fortsatt i endring og er enda ikke 
kommunalt behandlet.  



Årsmelding fra styret 
- Turstiprosjekt (Frank) 

• Ønsker å starte opprettelsen av 
nærområdestier.  

• Fått godkjent 30 000 til turstiprosjekt frå Asker 
Kommune.  

• Løypene går i overgangen mellom 
bebyggelsen og marka. 

• Prosjektet ferdigstilles til sommeren. 



Årsmelding fra styret 
- Hundemøkkprosjekt (Beate) 

• Pilotprosjekt for kommunen 
• Fått ut klistremerker til husstandene i området 
• Fått opp to søppelkasser. 
• Utarbeidet forslag til bruk pose skilt i samråd med 

turistforeningen, kommunen, Asker produkt og  
Grafika 

• Avtalt plassering av skilt i løyper  og langs turstier 
 

 

 



• Utarbeidet infotavle 
• Hovedpoenget er at 

hundemøkk fjernes 
• Søknad om penger 

sendt til fylket 
•  Holdningskampanje 

med oppslag under 
utvikling. Bredt 
samarbeid med mange 
aktører 

• Vi kan trenge en 
hjelpende hånd ved 
oppsettingen. 
 
 

 



Regnskap 2011 og Budsjett 2012 
 

Regnskapet er gjennomgått av Liv G. Bernås og ”Det er ikke funnet bilag eller avvik jeg har funnet grunnlag å bemerke” 



Regnskap 2011 og Budsjett 2012 



Valg  

• Valg av styreleder: Lars Petter Berg 
• Valg av nestleder: Gunnar Hovden 
• Valg av styrerepresentanter:  

– Inger Troland 
– Borghild Holsvik 
– Kristoffer Dybvik 
Styret kan konstituere seg selv på utover styreledervervet. 
Første styremøte er 18. april kl 19.30 hos Lars Petter 

• Valg av valgkomite 
 



Blomster 

• Borgenposten komiteen: 
– Arne Helgesen 
– Solveig Øien Berg 
– Bente Solbakken 
– Elin Brusletto 

• Borgenposten utdelere: 
– Helga og Arne Helgesen 

• Avtroppende styremedlemmer: 
– Johan 
– Frank 
– Hans Erik 
– Trine 

 



Eventuelt 

• Askerdambrua/Perrongbrua 
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