Velkommen til Årsmøte for 2020 i Borgen vel
Borgen ungdomsskole, Forum-salen – 27.5.2021 – Klokken 18.00

NB: Pga koronasituasjonen, følg med på facebook «Borgen vel Asker» om det blir endringer!

Åpent for alle interesserte!
Før selve årsmøtet begynner, har vi følgende program:
•
•

Asker kommune v/Prosjektleder Prosjekt- og utvikling Lars Hanstensen, om utbyggingen av
Søndre Borgen Helsehus
Borgen Lions, v/President Gunnar Hovden m.fl., om det å drive frivillig arbeid på Borgen

Saksliste for Årsmøtet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Velkommen
Konstituering av årsmøtet
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og to deltakere til å undertegne protokollen
Styrets årsberetning 2020
Regnskap 2020
Budsjett 2021
Innkomne forslag
Valg
Utdeling av «Brenner for Borgen»-prisen
Eventuelt

Sakspapirer blir lagt ut på borgenvel.no
Velkommen!
NB: Støtt gjerne utviklingen av «Friluftsparken på Trettestykket» på Spleis.no!

ÅRSBERETNING BORGEN VEL 2020

kommunen avsluttet sitt tilbud om gruslevering.  

STYRET
Styret har bestått av: leder: Tor Ole S. Bergan, nestleder: Silje Sætrang Fevik, sekretær: Connie Ursin, Trettestykket: Thor-Oskar Relander, grus/skilt: Lasse Vik,
sosiale medier: Abdi Mohamed, Borgenposten: Cecilie
Spro. Et velfungerende styre, koronasituasjon til tross.

TRAFIKKTELLING
På oppfordring sto vi for en trafikktelling i Borgenveien i
november. Gjennomført av Asker og Bærum Trafikksik-kerhetsforening, som raskt resulterte i nye fartsdumper.  

MØTER
Årsmøtet ble utsatt til 8.6. pga. koronasituasjonen. De
fremmøtte fikk en god opplevelse med interessante
foredragsholdere. Vi har hatt 9 styremøter, en del
gjennomført på zoom. Til tross for færre møter enn
normalt har vi fått gjennomført mange aktiviteter.
MEDLEMSSITUASJONEN
Vi takker alle medlemmene som støtter oss og
derigjennom lokalsamfunnet her på Borgen!
Vellet har i overkant av 600 medlemmer. Med rundt
2000 hus/leiligheter på Borgen, har vi et stort medlemspotensial. Arbeidet vårt kommer innbyggerne
til gode, og flere medlemmer gir større rom for nye
muligheter og styrket myndighetspåvirkning.
Tilbudet om redusert medlemskontingent for sameier
og borettslag håper vi vil bidra til flere medlemmer.
FRILUFTSPARKEN PÅ TRETTESTYKKET 33
Prosjekter er planlagt, og vi har søkt flere midler for å
gjennomføre disse – også Tippemidler. Men pga. koronasituasjonen er dette satt på vent. Vi hadde en stor
dugnad i oktober, hvor vi ryddet området og fjernet et
gammelt ubrukelig vannledningssystem.
Asker kommune leier parkingsplassen vår, men utfordringen er at noen parkerer lengre enn tillatt.
HØRINGSUTTALELSER
Vi har vurdert og besvart offentlige høringer. Besvarelsene er basert både på bakgrunn av egne ideer/
tanker og henvendelser fra Borgenboere:  
•
•
•
•

Skolebyttehøring, september
Søndre Borgen Helsehus, november
Temaplan, Medborgerskap, desember
Drengsrud Idrettspark, desember

BORGENPOSTEN
I siste del av året ble det arbeidet intenst med årets
utgave som ble levert i postkassene til alle 2009 boenheter på Borgen rett før jul. Tilbakemeldinger tilsier at
den ble godt mottatt av Borgenboerne. Tips og idéer til
fremtidige utgaver ønsker vi til: styret@borgenvel.no.

GRUSKASSER
Borgen vel har 22 gruskasser strategiske steder. Vi
sjekker, eller får tilbakemeldinger, om kassene er
tomme. Høsten 2020 måtte vi skifte leverandør, da

BORGEN VEL I MEDIA
Følg @BorgenvelAsker på Facebook! Her legges ut aktuelle
saker for Borgenboere. Har du noe som kan interessere alle,
legg det ut eller send oss en melding og vi legger ut. I 2020
har vi vokst til 550 følgere, men flere av Borgens 6000 beboere er hjertelig velkommen!
ILDSJELPRISEN – «BRENNER FOR BORGEN»
Vinteren 2020 etablere vi en ildsjelpris som nå er døpt
«Brenner for Borgen»-prisen. Den er evigvarende og gis en
eller flere som har utmerket seg på Borgen. Prisen ble første
gang utdelt på årsmøtet for 2019 og gikk til de tre forfatterne av boken «Historien om Borgen». Forslag til fremtidige
kandidater mottas gjerne av styret!  
SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER
Vi var med på «Komme ut dagen» med Asker turlag i februar 2020. Pga. snømangel og koronasituasjonen ble ikke
Borgenlekene eller Borgendilten arrangert, et årlig samarbeid med Borgen Lions. Ellers har vi samarbeid med Borgen
nærmiljøsentral, Innbyggertorget, Borgen Lions, DNT Asker
turlag, Borgen Skog Grunneierforening, KulturHagen, Asker
og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Asker Velforbund og
Vellenes Fellesorganisasjon.  
LEDEREN HAR ORDET
Borgen vel er 85 år i år og holder seg godt! Deltakelse i
styret gir oversikt over hva som skjer og et godt nettverk i
nærmiljøet. Styrken er sammensetningen, med gamle og
unge, folk som har bodd her lenge og kort. Ønsket er å ha
folk fra alle områdene på Borgen. En stor takk til styret for
et godt kompaniskap som har tilpasset seg den nye zoom
møteplattformen. Er du interessert i styrearbeid og lokalmiljøet er du velkommen til å bli med i styret - ta kontakt:
styret@borgenvel.no.
STØTTE
Gi Grasrotandelen til Borgen vel når du kjøper/spiller Lotto!
Grasrotandelen er en lovpålagt utbetaling av overskudd i
Norsk Tipping, og går til samfunnsnyttige formål. Kontakt
butikken du handler Lotto i og be dem registrere
«Borgen vel Asker» som din Grasrotmottaker!
Delta på Spleis.no, støtt «Friluftsparken på Trettestykket» midlene går direkte til støtte for arbeidet med oppgradering
av Friluftsparken.
Epost: 		

styret@borgenvel.no

Se fullstendig årsberetning/regnskap på vår nettside

www.borgenvel.no

