
REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR BÅNKALL GÅRDS VENNER 2/3-2010 

 
Til stede: Ivar Svensbråten, Nils Ranheim, Brit Johnsen, Kari Torsnes, Randi Bøe, Kjell 

Hovind, Karin Brekke, Birgit Rikenberg, Jenny  Wolther, Ståle Stavem, Ole A. Lynes, Turid 

Kalleberg, Jan Arne Tangerud, Rolf Halvorsen og Niels Peter Broch. 

 

I tillegg møtte Akers Avis v/Rolf Kristiansen 

 

 Niels Peter Broch var møteleder. Ingen hadde innvending mot dette eller mot 

innkallingen til møtet. 

 Jenny Wolther leste årsberetningen for 2009. 

 Niels Peter Broch leste regnskapet for 2009. Regnskapet var godkjent av revisor. 

Ingen hadde noen innvendinger. 

 Niels Peter Broch leste også styrets forslag til budsjett for 2010. Det kom spørsmål om 

hva  posten ”PROSJEKT” på 5000kr sto for. Broch presiserte at dette gjaldt planlagt 

innkjøp av mer ordentlige utemøbler til inngangspartiet i urtehagen. (Hittil har det 

vært simple plastmøbler som har stått her.) 

 Medlemskontingenten ble beholdt som den er, også for året 2011: 100kr for personlige 

medlemmer og 300kr for bedrifter og lag. 

 Alle medlemmer som var på valg, sa seg villige til gjenvalg og ble valgt. Kjell Hovind 

og Ulf Granlund fortsetter som valgkomité, og Steffen Torsnes fortsetter som revisor. 

 Under Eventuelt hadde Ståle Stavem meldt inn noen saker. Det som var mest aktuelt å 

diskutere i plenum, var: 

 

- Medlemsavisen: Det ble bestemt at medlemmer som har en E-

postadresse, heretter får avisen som vedlegg til E-post. De andre får den 

i vanlig post som før.  Det ble bestemt at vi utarbeider 2 medlemsaviser 

pr. år. 

- Medlemskap i Groruddalen Historielag: Årsmøtet besluttet under 

applaus at BGV melder seg inn i historielaget. 

 

 Etter at alle saker var lagt frem og avgjort, ble det kaffe, kaker og uformell prat rundt 

bordet før Jan Arne Tangerud fra omtalte historielag avsluttet med et interessant og 

fengende lysbilde-foredrag med glimt fra hele Groruddalens historie. Foredraget ble 

avsluttet på Bånkall med bilde av gårdens siste bruker, Alf, sittende ved møllehjulet på 

tunet. 

 

Protokoll godkjent av: 

 

 

 

……………………………….     ……………………………. 

Niels Peter Broch       Kari Torsnes 

Leder         Sekretær 


