Velkommen til årsmøtet for Golia Vel!
Torsdag 4. april 2018 klokken 20.00 på Golia Velhus.

Kjære Godlia-beboer
Golia Vel er velforeningen for deg som bor på Godlia eller som har et forhold til Godlia. Golia Vel
jobber for godt naboskap og samhold på Golia. Vi har flere arrangement hvert år.
I året som gikk arrangerte vi gratis Halloweenfest for de minste med påfølgene kinovisning for de
litt større, koselig julegrantenning, tradisjonell juletrefest med underholdning og musikk fra
tryllekunstner og Østensjø janitsjar, og poplær nyttårsfest for voksne. Har også hatt en kveld med
Quiz på velhuset, et arrangement som vakte stor interesse og som gjerne gjentas!
Det var en god, men litt kort sesong for vår meget veldrevne skøytebane, og vi gikk til innkjøp av
nye hockyemål. Vi arrangerte skøytedisco med lys og musikk, og stilte med bålpanner til grilling.
Kom på Årsmøtet til Golia Vel- vis din interesse for godt naboskap!
1.
2.
3.
4.
5.

Protokoll fra årsmøtet 2018
Årsberetning
Regnskap
Valg
Saker til behandling

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest mandag
1. april. Benytt fortrinnsvis e-post: goliavel@gmail.com. Vellets postadresse er: Golia
Vel, Golia velhus, Damfaret 25, 0671 Oslo.

Er du ikke medlem eller betalt årets kontigent i Golia Vel?
Du er velkommen likevel! Medlemskap kan tegnes på møtet. Det koster kr. 300,-.pr
husstand pr. år. Nye og gamle medlemmer har stemmerett.
Årskontigent kan betales til konto: 6084 06 12239 eller VIPPS: 559548
Vi oppfordrer til å registrere ditt medlemskap via Innmeldingsskjema på Goliavel.no
eller facebooksiden til Golia Vel.
Håper du vil være med oss videre. På forhånd takk!
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Årsberetning for 2018 - Golia Vel
Styret og styrearbeid
Styret har i 2018 bestått av:
Leder:
Sten Ingolf Tveter
Kasserer:
Ingvild Bakke Fagereng
Styremedlemmer: Silje Sommersol
Anne Kjersti Goberg
Hege Amalie Engedahl Jacobsen
Stefan Magnus Landrø
Ragnhild Grødem
Revisor:

Dag Haveråen

Æresmedlemmer: Per Nilsen
My Holth
Dag Haveråen
May Sandved
Stein Bruun
Jon Guttu

Styret har i løpet av året hatt 4 styremøter.
Golia Vel hadde 204 betalende medlemmer per 31.12.2018 mot 185 i 2017

Golia vel er medlem i følgende organisasjoner:
•
Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo
•
Foreningen for Nordre Skøyen Hovedgård

Saker og arrangementer styret har arbeidet med i 2018
•

•
•

*
*
•

*
•
•

Juletrefest for voksne og barn
Halloween: gratis dans, "skremming", servering av skummel saft og kaker,
trollmann, filmvisning for de litt større
Tenning av juletreet ved velhuset 1.søndag i advent, med flott juletre fra Lions
Oppdatering av nettsider for vellet og Facebookside
Oppgradering av skøytebanen. Kjøpt inn nye hockeymål og opprettet egen
gruppe med banemannskap som holder isen vedlike
Innkjøp av musikkanlegg
Rekruttering til styret og festkomitéer
Bidrag til is og leker på Hagelagstomta i forbindelse med arrangement i regi
av Golia Hagebrukslag
Quizkveld på Velhuset
Følge opp byfortetningssaker som gjelder vårt nærområdet
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Planlagte aktiviteter 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golia rundt (sykkelløp på idealtid for barn og unge) 11.5 kl 13-15
St. Hans-feiring på Hagebrukslagets tomt lørdag 24. juni
Snegleaksjon-dato kommer
Halloweenfest på velhuset onsdag 31.10 kl. 17-20
Julegrantenning søndag 1. desember kl. 16
Juletrefest 4. januar 2020 kl. 13-15
Nyttårsfest 4. januar 2020 kl.19-02
Skøytedisco
Godlia café, pop-up
Quizkveld på velhuset

Vi ønsker fortsatt velkommen
arrangementer initierte av
privatpersoner på Godlia eller i regi
av foreninger i nabolaget. Vi kan
bidra med annonsering på vår
hjemmeside og facebookside, og kan
enkelte ganger også gi økonomisk
støtte. Har du en idé til et
arrangement som kan være hyggelig
for flere, ta kontakt på
goliavel@gmail.com
Godlia er et attraktivt bomiljø. Velhuset med tilknyttede aktiviteter, skøytebanen og
akebakken bidrar til at dette er et hyggelig nabolag, og vi takker alle dere som har stilt opp
som frivillige på arrangementer i løpet av året.
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