
Blommenholm, 10. mars 2017
Til alle våre medlemmer

INVITASJON TIL INFORMASJON OM
«Utfordringene for Bærum Kommune i tiden som kommer. 

Fortetting og befolkningsvekst» 
ved Varaordfører Ole Kristian Udnes

OG INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

onsdag 22. mars 2017 kl 19.00
i Blommenholm skoles musikksal

Inngangen er fra A-blokken nærmest parkeringsplassen

Kl 19.00 starter selve årsmøtet med følgende SAKSLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av møteleder, sekretær
og to personer til å undertegne protokollen

2. Årsberetning 2016/2017 med hovedvekt på de viktigste sakene Vedlagt
3. Regnskap 2016 med kommentarer Vedlagt
4. Fastsettelse av kontingent for 2017/18. Styret foreslår at kontingenten 

beholdes med hhv. kr 200,- for leiligheter og kr. 300,- for øvrige boliger
5. Valg Valgkomitéens forslag vil foreligge på møtet

Kl 19.45 tar vi en pause med servering av kaffe/te og kaker
Kl 20.00 vil Varaordfører Ole Kristian Udnes informere om utfordringen for Bærum Kommune i tiden
som kommer. Han vil fokusere på befolkningsvekst, utbyggingsmuligheter for nye boliger, bevaring
av grøntarealer og fortetting. Varaordføreren leder også planutvalget i kommunen slik at vi må benytte
anledningen til å stille spørsmål om aktuelle saker i vårt område.
Det er ikke kommet inn forslag til andre saker for behandling på årsmøtet, men styret regner med at
det kommer inn synspunkter og mer informasjon i forbindelse med behandling av sakslisten.

Vi håper at mange medlemmer kommer til foredraget og årsmøtet.
Det vil bli gitt diverse informasjon som det ikke er plass til i årsberetningen.

For styret i Blommenholm Vel Vedlegg:
1. Årsberetning 2016 - 2017
2. Regnskap 2016
3. Informasjon om ryddeaksjonen

Charles Jensen, Formann     tirsdag 25.april – tirsdag 2.mai
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