Marienlyst og Fagerborg Vel 25. februar 2017.
Noter til regnskap for 2016.
Inntekter.
Det har vært en betydelig arbeidsmengde for styremedlemmer den gjeldende perioden, så det
har ikke vært mulig å prioritere medlemsverving.
Et feilført beløp ble refundert i 2016, pålydende kroner 162,50,-.
Blindern Vel og Sameiet Blindernveien 2 og 4 delte kostnader knyttet til utredning støy ved
Multikonsult. Bidragene var henholdsvis kroner 775,- og 1550,-.
Frist for mva.-refusjon 2016, utløper først senere i år, og nødvendige dokumenter mottas først
senere på året fra Vellenes Fellesforbund. Kontingentinntekter fra sameier, borettslag og
næringsliv i aktuelle regnskapsår medfører at det kan stilles spørsmål ved hvilke interesser
som representeres i foreningens navn i 2016. Det ventes derfor heller ikke at foreningen for
regnskapsåret 2016 er kvalifisert for mva-refusjon. Endring i vedtektenes paragraf om
medlemskap av 31.05.16 vil sikre at MFV er berettiget til å få refundert mva. for
regnskapsåret 2017.
Utgifter.
- Web. Utgifter til drift marienlystvel.no og foreningens e-poster.
-Rekvisita. Det ble kjøpt inn papir, tunerpakker og konvolutter i anledning foreningens arbeid.
- Trykksaker og porto. Leker´n (den lokale fritidsklubben for barn og unge) påtok seg
kostnadene for trykk av plakater i anledning gresskarutskjæringskonkurranse og utdeling av
Marienlystprisen 2016.
-Portoutgiftene ligger innunder post for generalforsamling 2016.
- Telefon etc. I løpet av regnskapsåret 2016 ble telefonutgifter for 2016 dekket. ref.
styrevedtak av 26.11.14 og 19.11.15.
-Gebyr. DNB avkrevde MFV urettmessige gebyrer i 2015. Disse ble tilbakeført i 2016.
DNB avkrevde MFV urettmessige gebyrer i 2016. Disse blir tilbakeført i 2017.
-Gaver. Gaver til bidragsytere ble kjøpt inn.
-Gresskarutskjæringskonkurranse. Promotering og bevertning for
gresskarutskjæringskonkurranse og Marienlystprisen er ført opp under aktiviteten
gresskarutskjæringskonkurranse.
-Aksjon skolevei. Aksjon skolevei for regnskapsåret 2016 ført under egen post.
-Høringsprosesser. Seminar, representasjon og div. er lagt innunder høringsprosesser, inkl.
reiseutgifter og utgifter til mat.
-Dugnad. Flere dugnader ble avholdt i 2016. Det ble kjøpt inn søppelplukkere til Frigg og alle
barnehager og skoler i velforeningens virkeområdet.

