Årsmøte i Lillomarkas Venner 2019
Protokoll

Tid: onsdag 27. mars 2019 kl 18.30
Sted: Fjøset på Årvoll gård
1. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Frode O. Hansen ønsket velkommen og åpnet møtet. Det ble telt opp 39 tilstedeværende
under årsmøtet, og ytterligere ca 10 personer kom etter årsmøtet for å få med seg det
etterfølgende åpne programmet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Håvard Pedersen ble valgt til møteleder og Elin Langsholt til referent.

3. Årsberetning

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning. Følgende saker ble kommentert underveis:












Festarrangementet ved Isdammen i forbindelse med jubileet: Det ble opplyst om at
Sopp- og nyttevekstforeningen har soppkontroll ved Isdammen samme formiddag,
søndag 22. september. Det er et fint supplement til vårt jubileumsarrangement.
Utvidelse av Røverkollen naturreservat: Det ble kommentert at det er registrert flere
sjeldne sopparter ved Bamsetjern, som ikke ligger innenfor den foreslåtte utvidelsen
av naturreservatet. Det ble nevnt at Franzefoss ønsker å utvide sin virksomhet i
retning av reservatet, men ikke inn i.
Grefsenkollen: Saken er grundig framstilt i årsberetningen. Det mangelfulle
kartgrunnlaget i saken ble understreket. Verken Haralds hytte, den spesielle
fjellformasjonen ved adkomsten til hytta, blåstien som krysser utfortraseen eller den
rødmerka skiløypa som krysser lenger nede i kleiva er markert på kartet. Dette er
med på å skape ubalanse i beslutningsgrunnlaget for saken.
Utviklingstomta i Rommiskogen: Det ble uttrykt bekymring for at Fossumdiagonalen,
som det har vært snakk om i mange år, kan true lia der Rommmiskogen ligger. Det
er uklare signaler fra Statens vegvesen.
Rehabiliteringen av Haralds hytte: Det er gjort stas på den den nyrehabiliterte hytta
med riksantikvarbesøk og NRK-innslag rett før jul. Offisiell åpning vil finne sted
fredag 10. mai kl. 12 – 14. Både riksantikvar Hanna Geiran og klima- og miljøminister
Ola Elvestuen vil være til stede.
Navnesak mot Statens kartverk: I dette avsnittet i årsberetningen er det to feil: 1)
Privatpersoner kan ikke gå til navnesak mot Statens kartverk. Det er Groruddalen
historielag som har gått til denne navnesaken. 2) Det er navnet Rosentorvmyra vi
ønsker, og ikke Rosentorpmyra.
Nye sykkelstier ved Røverkollen, i planlagt utvidet verneområde: De nye sykkelstiene
det siktes til i dette avsnittet av årsberetningen ligger i lia rett ovenfor Steinbruvann.
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En medvirkende årsak til at disse sykkelstiene er blitt etablert er trolig at det, for å
skåne naturen, er forbudt å lage nye stier i et reservat, men man kan bruke
eksisterende stier. Noen har da en interesse i å lage nye stier før reservatet er
stadfestet, slik at de kan regnes som eksisterende når reservatet er på plass.
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
4. Regnskap
Regnskapet er lagt ut på hjemmesidene og sendt rundt til medlemmene. Regnskapet ble
gjennomgått. Årsregnskapet viste et overskudd på kr 56 568. Dette settes av i et
jubileumsfond i anledning Lillomarkas Venners 50-årsjubileum i år. Ved årsskiftet hadde
LV en banksaldo/egenkapital på kr 305 360.
Regnskapet ble godkjent.

5. Innkomne forslag
Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet.

6. Fastsettelse av kontingent

Styret foreslo ingen endringer av kontingenten. Dette ble godkjent av årsmøtet.

7. Valg
Valgkomiteen v/Erik Grønvold la fram sin innstilling. Heller ikke i år har valgkomiteen klart
å finne en som er villig til å stille som leder. Styret gis frihet til organisere arbeidet slik at
det fungerer uten leder. Styret ble oppfordret til å organisere aktiviteter/gjøre tiltak som
kan engasjere og friste yngre personer inn i styret.
Etter enstemmig valg har nå Lillomarkas Venner følgende styremedlemmer og
tillitsvalgte:
Styremedlemmer (velges for 2 år):
Tore Faller
Frode O. Hansen
Ulrike Jüse
Håvard Pedersen
Eva Hermstad
Elin Langsholt
Grete Marstein
Unni Pedersen
Heidi Trøen

(på valg 2020)
(på valg 2020)
(på valg 2020)
(på valg 2020)
(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)

Varamedlemmer (velges for 1 år):
Eirik Holten
Rolv Norum
Bård Tveter

(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)

Kasserer (velges for 1 år):
Gro Evensen

(tidligere varamedlem til styret og kasserer)

Revisorer (velges for 1 år):
Revisor: Britt Lindhart
Vara revisor: Siv Moen

(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)

Valgkomité (velges for 1 år):
Erik Grønvold
Kirsten Berrum

(gjenvalg 2019)
(gjenvalg 2019)
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Kveldens åpne program:
Invitasjon til jubileumsfest- Lillomarkas Venner er 50 år
Vi inviterer til stort jubileumsarrangement på Isdammen søndag 22. september. Programmet
starter med et familiearrangement kl 11 – 15 med bål, pølser, kaffe og saft, stands og
aktiviteter i samarbeid med andre markarelaterte foreninger og guidet tur til Ole Høylandhula.
Kl 15 - 17 er det et åpent arrangement med diverse foredrag og presentasjoner.
Alle er velkommen til å delta på arrangementet og gjerne hjelpe til.
Orientering fra Bymiljøetaten:
Knut Johansson og Bjørnar Johansen fra Bymiljøetaten i Oslo orienterte om etatens virksomhet
i Lillomarka. Arbeidet i år vil først og fremst dreie seg om
-

Rehabilitering av myrer for å fremme artsmangfoldet og en opplevelsesrik naturtype.
Klopping kan være aktuelt der det er etablert stier som krysser myrer som ved
rehabilitering vil bli våtere.

-

Tynne og lysne i vegetasjonen langs stier og veier, bl.a. langs Steinbruvann, ved
Tonsenhagen.

-

Det planlegges ikke hogst i Lilllomarka i år.

-

Tiltak for å få til en best mulig løsning mht. den feilhogde naturtypeskogen ved Lilloseter
i høst, og for å finne et egnet erstatningsareal. Det kan være aktuelt med en befaring
med Lillomarkas Venner til sommeren.

Kveldens hovedforedrag:
Jørn Harald Hurum, paleontolog og vitenskapsformidler ved Naturhistorisk museum fortalte om
geologi, med et sideblikk på Lillomarka. Han fortalte også fra det mangeårige arbeidet på
Svalbard, med utgraving av monsterøgler fra Juratiden.
Lenke til detaljerte geologiske kart: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/

referent: Elin Langsholt
Godkjent på styremøtet 25.04.2019
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