
Marienlyst Vel 13. april 2016. 
 
Noter til regnskap for 2015. 
 
Inntekter. 
 
Flere medlemmer falt fra i anledning kontobytte, og mange tidligere og nåværende 
medlemmer har etterspurt betalingsgiro for å tydeliggjøre betalingsinformasjonen. 
 
Det ble ikke søkt om noen mva.-refusjon for 2015, da styret i MV mener foreningen med stor 
sannsynlighet ikke kvalifiserer til å motta midler innenfor denne ordningen. 
Kontingentinntekter fra sameier, borettslag og næringsliv medfører at det kan stilles spørsmål 
ved hvilke interesser som representeres i foreningens navn. Endring i vedtektenes paragraph 
om medlemsskap må til for å sikre at MV er berettiget til å få refundert mva.  
 
Utgifter. 
 
- Web. Utgifter til drift marienlystvel.no og foreningens e-poster. 
-Rekvisita. Det ble kjøpt inn en kombinert kopimaskin og printer til foreningen i 2015. En 
basis tunerpakke ble kjøpt inn samtidig. Det ble kjøpt inn en hard disc til MV samme år. 
- Trykksaker og porto. Vurdert ut fra forbruket i 2014 sammen med ubrukt porto fra samme 
år. Portoutgiftene ligger innunder post for generalforsamling 2015. 
-Generalforsamling. Et refusjonsbeløp på kr. 283,50 ble ved en feil overført to ganger. 
Tilbakeføring ble gjennomført i 2016. Tilbakeføringen vil derfor først synes på regnskap for 
2016. 
- Verving og markedsføring.  
- Telefon etc. i løpet av regnskapsåret 2015 ble telefonutgifter for 2013, 2014 og 2015 dekket. 
Ref. styrevedtak av 26.11.14 og 19.11.15. 
-Gebyr. DNB avkrevde MV urettmessige gebyrer i 2015. Disse blir tilbakeført i 2016. 
-Gaver. Gaver til avtroppende styremedlemmer, Kaja Irgens og Truls Friesl. 
-Fotokonkurranse. Aktiviteten ble avsluttet i januar 2015. Kostnadene til konkurransen ble 
dekket i 2015. 
-Gresskarutskjæringskonkurranse. Promotering og bevertning for 
gresskarutskjæringskonkurranse og Marienlystprisen er ført opp under aktiviteten 
gresskarutskjæringskonkurranse. 
-Aksjon skolevei. Befaring ble utsatt til 2016 på grunn av BYM. Mindre beløp knyttet til 
Aksjon skolevei er underagt høringsprosesser. Det påløp derfor ikke utgifter til denne 
aktiviteten i 2015.  
-Høringsprosesser. Styremøter, seminar, representasjon OV, VFO og div. er lagt innunder 
høringsprosesser, inkl. reiseutgifter. 
-Benkutdeling. I samarbeid med Oslo Elveforum, ble Sigurd Tønsberg hedret med en benk.  
-Dugnad. Det påløp ikke utgifter til dugnad i 2015. 
 
 
 
	


