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Årsmøte 25. januar 2016 - referat 
 

  

Til dette årsmøte hadde styrets damer  (Berit, Liv og Randi) tryllet fram et innbydende bord der 

rosa tulipaner  strakte seg optimistisk og dekorativt fra sine glass. Tradisjonen tro er dette en såkalt 

«osteaften», og årets  føyde seg meget pent inn i rekken av alle tidligere. Hvert fat var nesten et 

kunstverk i seg selv. Før man henga seg til bordets gleder og den mer uformelle del, hadde leder 

Liv som vanlig ønsket velkommen og til åpningssang valgt Prøysens evig unge «Steinrøysa nedi 

bakken». I anledning det nye år klang alt ekstra vakkert fra 21 frammøtte. 

  

Sekretæren leste så referatet fra julebordet og deretter selve årsberetningen fra 2015. Kasserer leste 

så regnskapet. Her ga Paal en meget god forklaring til en revisorbemerkning, og kasserer fikk vel 

fortjent applaus for sitt arbeid. 

  

Valg av styre for øvrig ga ingen problemer bortsett fra at leder nå blir vanlig medlem, noe som har 

vært kjent i lang tid. Aktivitetskomite, revisorer og de andre i styret fortsetter som før, men det har 

ikke lykkes å finne en som pr. nå er villig til å ta ledervervet. Liv har imidlertid lovet å innkalle til 

styremøte til våren for å drøfte situasjonen. Det ble flertall for et forslag om kun å ha ett møte pr. 

måned, men da eventuelt fra høsten. Inntil videre følger vi planen for vårhalvåret. De oppsatte 

verter eller «innbyttere» fungerer som møteledere, evnt. med bistand fra gruppa/styret. Liv leste 

også opp et skriv fra hovedstyret om hjelp til Barnas skidag fra Askmyra stadion. Det ble ikke 

fordelt oppgaver, men noe får vi sikkert til.  Det ble også orientert om et skriv fra Tom Herzeth 

ang. mulig  forringelse av uteanleggene på Elvetangen dersom det mot formodning blir noe av en 

stor sentralskole der for alle trinn. 

  

Etter dette fikk Liv, som faktisk har sittet ett år ekstra, vel fortjente blomster, gode ord og applaus 

for sin innsats, og det hele ble avsluttet med is og kaffe, Randis kokoskake og Berits 

sjokoladekake. Sekretæren leste referatet fra et gubberenn i Nittedal. Noen av deltakerne hadde 

spesielle navn, f.eks. Dråpa-Nils, Martin Pisseblæra, Gamle-Erik, Millimeteren, 4711, Veivimsa 

og Musefella.  
  

Det avsluttende åresalg gikk med liv og lyst, og alle årer ble solgt. Det viser seg at noen årer 

mangler, og vi får håpe at de dukker opp.  

 

Så var den første kafekveld i 2016  slutt,og samtlige kom seg etter hvert vel hjem. 
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