
ÅRSMELDING 2009
ØRMELEN VEL

1. Styret har i år hatt følgende sammensetning:  
Eli Fjølstad – leder.   Sølvi Melvold – nestleder.   Tore Varslot – kasserer.   Ole Arnt Skogvoll – sekretær.
May Britt Bjørklund,  Snorre Wist Almo  og  Karin Pedersen  -  styremedlemmer.
Hans Kverkild,  Stig Krokstad  og  Torild Solstad   -  varamedlemmer.
Olav Buran  og Torstein Vada   -   Revisor.
Jarbjørg Storhaug,  Ola Sagvoll  og  Eva Hammer   -   valgkomite.

2. Styremøter og deltakelse:  
Det har vært avhold 5 styremøter samt deltakelse i flere møter med husstyret for Ørmelen Grendehus.
Til alle styremøter har også varamedlemmer vært innkalt, så oppmøtet har jamt over vært 7 av 10.

3. ØV  har i år jobbet med følgende:  
Fotballøkka ved Granveien: Avtale med Granveien Velforening om klipping av området til sommeren. ØV 
sponser med bensin.
Trafikksikkerhetstiltak:  «Prixkrysset» - Det foreligger ny plan for dette krysset, men kommunen vil ikke 
prioritere dette i første omgang. 
E-postkasse og hjemmeside: E-postkassen som ble opprettet er lite brukt. Kun kommunen som har brukt den 
samt ett innspill til ØV.  Hjemmesiden vår har hatt nærmere 2000 treff.  
Stien under E-6 til gapahuken: Et lass subbus tilkjørt av kommunen. Dugnad gjennom ØV sørget for ut-trilling 
og fordeling nedover stien. Tilgjengelighet og framkomst for rullestolbrukere ok nå.
Infotavle for Ørmelen: Arbeidet med å få opp infotavle er kommet godt igang. Kanskje oppsetting alt til 
sommeren. 

4. Støtte/Arrangement:  
Ørmelen Grendehus:  ØV har gått inn med et innskudd på kr. 10.000 i Ørmelen Grendehus andelslag.
7.klasse v. Ømelen skole: Tilskudd til klassen for våropprydding og utdeling av giroer for ØV.
Ørmelen Bo- og Helsetun:  Julebesøk med blomster til beboerne.
Ørins dag:  Ørins dag ble i år avholdet ved Ørmelen Grendehus.  Godt oppmøte i fint vær både av store og 
små.

5. Medlemskontigent:  
Medlemskontigenten i år er uforandret – kr. 200 for familie og kr. 150 for enkeltmedlem.
Antall medlemmer pr i dag er ca. 130.       Saldo på konto pr. 31.12.2009  kr. 56.244.

6. Satsingsområder for ØV 2009/2010:  
○ Høringsinstans vedr. Kommunale planer
○ Forskjønnelse av Ørin nord friluftsområde
○ Forskjønnelse av nærmiljøet på Ørmelen
○ Bidra til å arrangere sosiale aktiviteter på Ørmelen
○ Økonomisk støtte til skoleklasser v/Ørmelen skole 
○ Rydding av søppel på Ørmelen i mai måned

.........................................................
Ole Arnt Skogvoll  (sekretær)


