Innkalling til årsmøte i Frognmarkas Venner,
17. mars 2015 kl. 1900 i Frogn rådhus

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg av møteleder
Valg av referent + to personer til å underskrive referatet
Godkjenning av årsmøteinnkallingen
Godkjenning av styrets beretning for perioden fra årsmøtet i 2014 til årsmøtet i
2015
5. Godkjenning av regnskapet for 2014
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas Venner, kartprosjektet
c. Frognmarkas Venner, Frogn på langs
d. Frognmarkas Venner, Festningsmarsjen Oscarsborg
6. Innkomne forslag
7. Arbeidsplan for 2015
8. Kontingent
9. Fremlegging av budsjett for 2015
a. Frognmarkas Venner
b. Frognmarkas Venner, kartprosjektet
10. Valg
a. Valg av leder
b. Valg av styre og varamedlemmer
c. Valg av revisor
d. Valg av valgkomité

1. VALG AV MØTELEDER
2. VALG AV REFERENT OG TO PERSONER TIL Å SIGNERE
PROTOKOLLEN
3. GODKJENNING AV ÅRSMØTEINNKALLINGEN
4. GODKJENNING AV STYRETS BERETNING FRA ÅRSMØTET I
2014 TIL ÅRSMØTET I 2015
INNLEDNING
2014 har vært et år med stor aktivitet.
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Etter skogsdriften i Seierstenmarka vinteren 2013-14 har Frognmarkas Venner
arbeidet for å få Frogn kommune i dialog med skogeierne. Med utgangspunkt i
dagens regelverk mener vi det er mulig å kombinere skogsdrift og friluftsliv på en
bedre måte.
Våren 2014 ble en ny stor trussel mot Frognmarka lansert. Firefelts motorvei
gjennom Frognmarka fra Frogntunnelen, forbi Holttjernet, over indre Hallangspollen
til Digerud og bro over nordre Håøya til Båtstø. Arbeidet mot bro i indre Oslofjord har
preget foreningen særlig siden Statens vegvesen anbefalte å utrede bro
videre. www.broneitakk.no
Vår forening og hele Frogn opplevde dessverre en stor sorg og et stort tap i 2014, da
Torstein Aamodt måtte gi tapt for sykdommen. Torstein var en viktig drivkraft i vårt
arbeid, og han bandt historie og vern sammen på sin helt spesielle måte. Med
Torstein på laget var turene våre alltid godt besøkte, lærerike og hyggelige.
Turene vi var med å arrangere, ble for 2014 preget av to store begivenheter som
begge krevde stor innsats fra vår side, selv om de var samarbeidsprosjekter.
Festningsmarsjen Oscarsborg på våren fikk ca. 250 deltakere, og Frogn på langs på
høsten med ca. 240 deltakere. Ut over dette ble det på høsten en våt og vellykket tur
langs Odalsbekken. Tursamarbeidet med Frivilligsentralen på hverdager har også i
år fungert veldig bra.
Rydding og merking av stier har fortsatt i 2014. Vi har utbedret turveien fra Follo
museum til Kverndammen og er i ferd med å fullføre skilting og utsetting av kartavler
i Frogn. Vi har hatt god støtte fra Akershus fylkeskommune. Det heftige været høsten
2013 og vinteren 2014 førte til vindfall over hele Frogn og ga stigruppa mye ekstra
arbeid med rydding.
I flere år har det vært jobbet med en regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus. Planen legger stor vekt på å konsentrere veksten til utvalgte
vekstområder. For Frogn er Drøbak utpekt som vekstområde, mens resterende
områder skal ha vedlikeholdsvekst. Vi leverte høringsuttalelse til planen i februar. Vi
vektla at natur- og friluftsområder som ikke omfattes av Markaloven, har for dårlig
vern i planen. Vi mener planen er positiv og kan bidra til en lettere prosess frem mot
bindende markagrenser i Frogn og Follo.
Det skal ifølge planen fastsettes en langsiktig grønn strek rundt Drøbak. Her vil
kampen om marka starte. Frogn kommunes planprogram for utbygging av Kolstad og
eventuell tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien ble sendt ut med høringsfrist 16. mars.
Frognmarkas Venner mener Kolstad skal ligge utenfor grønn strek i Frognmarka.
STYRETS SAMMENSETNING
Styret som ble valgt på årsmøtet 19. mars 2014, har bestått av følgende personer:
Leder Øystein Giertsen
Styremedlemmer:
Trygve Gulliksen, Trygve Almøy, Siv Skjøthaug, Gudny Okkenhaug,
Tor Kaurin, Grete Weydahl og Torstein Aamodt
Varamedlemmer:
Tor Lunder, Sylvi Ofstad Samstag, Kine Halvorsen Thorén og Katrine Elverum
Regnskapsfører:

Elisabeth Stensrud

Revisor:

Hans Erik Boug
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Valgkomité:
Leder: Liv Vogt
Medlemmer: Bror Gevelt og Veronica Hove
Styret har i perioden avholdt 18 protokollerte styremøter. Vi har vært representert på
årsmøtet til Oslo og Omland Friluftsråd. Vi har deltatt på to møter vedrørende
forberedelsene til «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Styret
har vært representert på tre møter i alliansen «Nei til bro i indre Oslofjord» og på
møte vedrørende kvalitetssikring av KVU for fremtidig kryssing av Oslofjorden.
MARKAPLANARBEIDET
Vi har i perioden fortsatt å jobbe frem mot en juridisk bindende markagrense i Frogn,
slik vår formålsparagraf tilsier. Dette har vi gjort gjennom å søke å beskytte verdifulle
friluftsarealer som Kolstadskogen mot nedbygging og trasé for eventuell motorvei
gjennom Frognmarka mot bro over nordre Håøya. Frognmarkas Venner har også
markert målet om markagrense for Frogn og for Follomarka i møter og
høringsuttalelse for «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».
Friluftsarealene eies hovedsakelig av private skogeiere, og Frognmarkas Venner
ønsker å samarbeide best mulig med disse. Dette kan skje ved at vi medvirker til at
publikum respekterer friluftslovens påbud om å opptre hensynsfullt ved ferdsel på
andres eiendom og respekterer skogeiernes rett til å drive sine eiendommer etter
skogbrukslovens bestemmelser. Vi vil også gjøre skogeierne kjent med friluftsfolks
ønsker.
Vinteren 2013-14 var preget av mildvær og mye nedbør. Tunge skogsmaskiner
gjorde derfor en del skader på stiene. Mange reagerte sterkt på dette og på de nye,
store hogstflatene. Andre ga uttrykk for at skogeierne måtte få drive sine
eiendommer, og at landskapet mange steder ble mer åpent og tiltalende. Etter at
driftene var avsluttet, befarte vi de fleste hogstområdene. Vi fant da at skogeierne
ikke hadde brutt skoglovens bestemmelser. Eierne hadde tatt de hensyn til friluftslivet
og reparert de oppståtte skader, som med rimelighet kan kreves. Frognmarkas
Venner ønsker likevel at det settes igjen flere trær, særlig av furu, på hogstflatene, og
at flatene gjøres noe mindre, hvor dette er mulig.
For å forebygge uheldige episoder i fremtiden, vedtok styret at Frognmarkas Venner
skal arbeide for å inngå avtaler med skogeierne.
I 2014 ble det inngått avtale med en skogeier om å utveksle informasjon om
planlagte tiltak, henholdsvis om skogsdrift og om stiarbeider. I tillegg forplikter
skogeieren seg til å vektlegge skoglovens og den såkalte «Levende Skog»standardens intensjoner. Hvis det avtales tiltak ut over dette, har skogeieren krav på
kompensasjon, dersom tiltaket medfører økonomiske ulemper. Frognmarkas Venner
vil anmode kommunen om å bevilge midler til slik kompensasjon og i tillegg utnytte
andre muligheter.
Frognmarkas Venner vil i 2015 fortsette arbeidet med å inngå slike avtaler.
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PROSJEKT FOLLOMARKA
Arbeidet for etablering av juridisk bindende markagrenser i Follo
Etter at miljøvernminister Bård Vegar Solhjell forlot kontorene, har det politiske sporet
stått i stampe. Abid Raja, som sitter for Akershus Venstre på Stortinget, var på besøk
11/8-2013 og har lovet å jobbe for en Follomark. Han uttaler at han ser viktigheten av
sammenhengende natur og friluftsliv sett i et folkehelseperspektiv og av et biologisk
mangfold. Han vil, sammen med lokale krefter som FV, jobbe for en
sammenhengende Follomark.
Frognmarkas Venner har lagt vekt på Follomarkas behov for vern gjennom en
juridisk bindende markaplan i vår høringsuttalelse til «Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus».
FREMTIDIG KRYSSING AV OSLOFJORDEN
Nei til bro i indre Oslofjord
Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden arbeidet i 2014 frem mot en rapport som
ble presentert i november. Bro over fjorden i Frogn var hele tiden med som et
alternativ til å utvide den eksisterende Oslofjordtunnelen med et løp nr. to. I april ble
et nytt alternativ for bro med firefelts motorvei gjennom Frognmarka og bro fra
Digerud, over Nordre Håøya og til Båtstø i Røyken lansert.
Frognmarkas Venner skrev leserinnlegg og brev til Statens vegvesen og laget
underskriftskampanje på internett. Vi fikk kontakt med interessegrupper mot
broløsninger over fjorden fra Vestby i sør til Røyken i nord. Vi sendte ut et felles
presseskriv som gikk mot broløsninger over Oslofjorden generelt.
Ved fremlegging av konseptutvalgets utredning – KVU i november ble det anbefalt å
utrede bro over nordre Håøya fremfor et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Dette var ikke
ventet, og Frognmarkas Venner har etter dette lagt ned et stort arbeid for å spre
opplysning om konsekvensene dette har for våre natur og våre friluftsområder.
Vi har vært aktive i aksjonen «Nei til bro i indre Oslofjord». Trygve Gulliksen har
opprettet domene og bestyrer nettsiden www.broneitakk.no. Styret og medlemmer av
Frognmarkas Venner har skrevet en rekke avisinnlegg og kontaktet politikere på
kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Vi har hatt to omganger med stands i
foreningens regi, hvor brosaken er blitt prioritert. Jan Kåre Øyen har bidratt med sin
flotte plakat som er blitt aksjonens blikkfang utad.
Vi arrangerte folkemøte i Drøbak kino 11. februar med full kinosal. Statens vegvesen
la frem alternativene med tunnel eller bro. Vi opplyste om følgene for natur,
kostnader og mye mer.
Vi har levert egen høringsuttalelse og bidratt vesentlig til «Nei til bro i indre Oslofjord»
sin uttalelse. Vi har også tiltrådt aksjonens uttalelse.
Vi har deltatt på møte med Naturvernforbundet og i møte vedrørende ekstern
kvalitetssikring av KVU.
Dette blir en prioritert sak i 2015. Ingen vil ha motorvei gjennom Nordmarka – vi vil
ikke ha motorvei gjennom Frognmarka og rasering av fjordrommet.
REGULERINGSSAK FOR RV 23 OG NYTT LØP I OSLOFJORDTUNNELEN
Vi leverte høringsuttalelse til endret plan for RV 23. Selve reguleringssaken for RV 23
og nytt tunnelløp ble vedtatt av kommunestyret i Frogn i februar med overveldende
flertall.
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KOMMUNEDELPLAN FOR NORDRE FROGN
Vi leverte høringsuttalelse til «Kommunedelplan for nordre Frogn». Vi fastholdt våre
prinsipper:
Ja til en fornuftig vekst i området Dal/Brevik, slik rådmannen opprinnelig foreslo i
kommuneplanutkastet, men avviste samtidig tanken om feltutbygginger i
Fuglesangåsen. Flertallet av Frogns politikere har valgt å prioritere planene om
Kolstad på bekostning av kommunedelplanen. Vi følger utviklingen nøye videre.
OMRÅDENE MÅNA-HOLT
Det er vedtatt deltaljregulering av Holt Park minus den store delen som COOP hadde
med som ett av syv alternative tomter for nytt sentrallager. Coops interesse sikret
flertall for områdereguleringen.
Vi har brukt mye tid på å finne ut hvordan skogen på Holt som var en nøkkelbiotop
med gammel barskog og leveområde for hønsehauk, kunne tillates hogd.
Viken skog «trodde» området var vedtatt utbygd. Frogn kommunes skogoppsyn, ved
jordbrukskontoret i Ås, var til stede på befaringen og mente alt var i orden. Statens
Landbruksforvaltning toer sine hender og viser tilbake til Frogn kommune som
ansvarlig for tilsynet med skogloven. Vi har fulgt dette og i alle fall fått Frogn
kommunes rolle som ansvarlig for etterlevelse av skogloven opp til diskusjon.
4. februar la Frogns rådmann frem en hastesak om dispensasjon fra
kommuneplanens og reguleringsplanens bestemmelser. Rådmannen innstilte på å gi
dispensasjon, slik at bygging kunne påbegynnes, før fylkesvei 78 var ferdig omlagt.
Vi skrev brev til Frogns politikere med kopi til overordnede myndigheter. Kampen om
Holtskogen er ikke over.
KOLSTAD OG OMRÅDENE LANGS ODALSBEKKEN MED PLANLAGT
TVERRVEI TIL SKIPHELLE
Området Kolstad ble i 2007, i likhet med Måna–Holt, tatt inn i Frogn kommunes
arealplan som utbyggingsområde, uten at lovpålagte konsekvensutredninger ble
foretatt i forkant.
Akershus fylkeskommune har dokumentert i alt 16 områder med automatisk fredede
kulturminner innenfor Kolstad og området for planlagt vei gjennom Trolldalen. De
fleste av områdene er steinalderboplasser fra eldre steinalder periode 2, dvs. fra
tidsperioden 8 300–6 500 år før Kr. Både antallet og utstrekningen på noen av
boplassene er oppsiktsvekkende. Frogns viktigste vilttrekk går gjennom østsiden av
feltet.
Frogns politikere så ut til å ville skyve Kolstad frem i tid pga. mange andre
boligprosjekter. Ettervinter og vår 2014 var det ny kontakt mellom utbygger og
rådmannen i Frogn. Frognmarkas Venner skrev brev og krevde offentlighet rundt
denne kontakten. Vi fikk ikke svar – tross purringer. I stedet dukket rådmannen opp
med samarbeidsavtale mellom Frogn kommune og utbygger SAHO as, noe flertallet
stemte gjennom før sommeren.
Planprogram for områderegulering ble i februar lagt ut på høring med frist 16. mars.
Frognmarkas Venner skrev brev til Akershus fylkeskommune i forbindelse med
regional plan for idrett og friluftsliv. Både i brevet og i høringsuttalelsen gjorde vi
oppmerksom på at Kolstad og områdene langs Odalsbekken er et viktig natur- og
friluftsområde som bør plasseres på utsiden av grønn strek og forbli en del av
Frognmarka.
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Mellom bebyggelsen på Skorkeberg og Kolstadskogen renner Odalsbekken som er
én av Frogns gytebekker for sjøørret.
Frognmarkas Venner gjennomførte høsten 2013 en kartlegging av ørretbestanden i
Odalsbekken. Det viste seg da at bekkelukkingen ved Frogn kommunes renseanlegg
ved Skiphelle hindrer gytefiskens vandring videre oppover.
Utbedring av vandringshinderet sto på arbeidsplanen for 2014, men måtte utsettes.
Frognmarkas Venner vil arbeide for tiltak som gir ørreten tilgang til gytestrekninger
på resten av bekken opp mot Åsveien.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Plansamarbeidet er et samarbeid mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune
og kommunene i Akershus. www.plansamarbeidet.no
Planene har vært forberedt av et eget plansekretariat, lokalisert hos Akershus
fylkeskommune og ledet av Ellen Grepperud fra Ås.
Frognmarkas Venner vurderer planen som særdeles viktig for Frognmarka og
Follomarka og har derfor brukt mye tid på å sette oss inn i og forsøke å påvirke
prosessen.
I Frogn er Drøbak utpekt som utviklingsområde utenfor bybåndet for Stor-Oslo.
Rundt Drøbak skal det legges en langsiktig grønn strek. Nye områder kan inntas,
men dette betinger at allerede båndlagte områder er planlagt utnyttet. Utenfor
Drøbak skal det etter planen være «vedlikeholdsvekst». Kampen om Kolstad blir
sentral i forbindelse med fastsettelsen av grønn strek.
Frognmarkas Venner holdt 5 min innlegg på plansamarbeidets konferanse for
interesseorganisasjoner 12. januar. Vi leverte også høringsuttalelse til planen i
februar. Vi pekte spesielt på de manglene «Høringsdokumentet» etter vår mening
har ved kartlegging og verdisetting av natur- og friluftsområder og behovet for å gi
disse områdene vern. Vi mener at planen er positiv og gjentok vårt forslag om
opprettelse av Follomarka med langsiktig vern mot utbygging på linje med
markaloven.
BYUTVIKLINGSPLAN FOR SEIERSTEN, ULLERUD OG DYRLØKKE
Vi leverte høringsuttalelse for planprogrammet som synliggjorde et potensial minst på
høyde med Kolstad. Vi deltok også på Frogn kommunes «tankesmie» om planen. Vi
har lagt vekt på at planen bør prioriteres og Kolstad skrinlegges.
SMÅBÅTHAVN PÅ HÅØYA. Varsel om byggesak uten reguleringsplan og varsel
nr. 2 Dragsundbukta.
Frogn kommune ignorerte våre protester og ga dispensasjon til nytt bryggeanlegg i
Tåjebukta ved nåværende kaianlegg. Bygging er ikke påbegynt.
Til vår undring kom dispensasjonssøknad nr. 2 med forslag om betongbrygge i minst
120 m lengde på tvers av Dragsundbukta. Vi har påklaget dette.
FRILUFTSLIVETS ÅR 2015
Vi skrev brev til Frogn kommune med forslag om at friluftsåret 2015 skulle bli året
Frogn kommune for alvor tar grep for å få en varig markagrense i Frogn. Vi
signaliserte at vi vil arrangere turer for alle i 2015. Kommunens svar inneholdt ingen
løfter om markaplan.
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Vi deltok i januar på speidernes åpning av friluftsåret med overnatting i det fri.

TURER
Det ble kun én tur i 2014. Turen var en fuktig, men vellykket tur langs Odalsbekken
med vekt på bekken som sjøørretbekk. Godt oppmøte og avslutning med
pølsegrilling og kaffe i regn og blåst. God dekning i Amta.
FROGN PÅ LANGS
God støtte fra Akershus fylkeskommune med 40 000 kr, samt støtte fra våre trofaste
sponsorer sikret innkjøp av fire nye telt og ny klopp over Odalsbekken med mer.
Rodegruppene gjorde en fin jobb med klargjøring av traseen, og staben hadde bare
hovedmerkingen dagen før marsjen igjen å utføre. Kun ved Ullerud går turen tre
hundre meter på asfalt. Resten av marsjen gikk gjennom vekslende skogsterreng.
Rundt 30 personer var engasjert under avviklingen av marsjen. I et flott høstvær stilte
mer enn 200 personer ved start på Ramme gård i Vestby. Mer enn halvparten gikk
de 27 km til Stupinn på grensen til Nesodden. Resten meldte seg av på en av våre
fire mellomstasjoner. Alle som trengte transport, ble fraktet til Drøbak eller tilbake til
Ramme gård. Transporten var tredoblet i år i forhold til fjoråret; ingen måtte vente
mer enn 30 minutter på Stupinn. Marsjen var igjen en suksess og er etablert som et
årlig arrangement. I 2015 vil turen bli ytterligere perfeksjonert og forbedret. Folk har
virkelig noe å glede seg til. Sett av andre helgen i september de neste årene.
Turmarsjen har egen webside som du finner på: www.frognmarka.no. Totalt antall
dugnadstimer var ca. 900.
TURER I SAMARBEID MED FROGN FRIVILLIGHETSSENTRAL
Frognmarkas Venner ved Grete Voll Tandberg har i samarbeid med Veronica Hove
fra Frogn Frivillighetssentral arrangert tolv turer i 2014; seks turer på våren og seks
turer på høsten.
Målgruppen har vært “de litt spreke” som ønsker å bli bedre kjent i Frognmarka og
som ønsker turfølge. Turene har vært lagt til onsdager med start kl. 11, og gangtiden
har ligget på mellom 2,5 og 5 timer. Turene annonseres i Amta, og de ligger på
nettsiden til Frivilligsentralen, Frognmarkas venner og på kommunekalenderen.
Kartene og de ryddete og merkete stiene har gitt gode turmuligheter syd og nord i
bygda og på Håøya. Til alle turene har deltagerne fått kartutsnitt fra Frognmarkas
Venner.
Oppmøtet har variert fra syv til 19 deltagere. Stemningen på turene har vært meget
god, vi har fått hyggelige tilbakemeldinger og klare oppfordringer om å fortsette å
arrangere turer.
17. MAI OG BORGERTOGET I DRØBAK
Grete Weydahl tok initiativet og meldte oss på. Dette ble en stor suksess med 30
deltakende. God reklame for Frognmarkas Venner og ikke minst Frogn på langs.
FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG
Sammen med Forsvaret og Frogn historielag gjennomførte vi en flott marsj som går
på tvers av Frogn. Marsjen tok utgangspunkt i skansene på Heer til toppen av
Håøya. Det ble puljevis start med egen guide, tolv mellomstasjoner med guiding
underveis. Starten gikk 25. mai, og forberedelsene sikret suksessen. Marsjen vil bli
gjentatt i 2015, og forberedelsene er i gang: www.festningsmarsjen.no
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NÆRTURER I FROGN. TURKORTPROSJEKTET
Vi fikk igjen 10 500 kr. I prosjektpenger av Akershus fylkeskommune. For disse
utarbeidet vi forslag til åtte turer i Frogn. Turene ble trykket opp på plastkort og er et
gratis tilbud som distribueres fra G-sport, Sport1, Frogn kommune, Frogn bibliotek og
Drøbak turistkontor.
STIGRUPPAS ARBEID I 2014
Stiarbeid
Stigruppa er delt inn i seks grupper som dekker
hver sin rode. Rodene dekker alle blåmerka
stier og rødmerka løyper i Frogn. Arbeidet med
rydding, merking og skilting utført i 2013,
fordeler seg slik:
Gruppe 1. (Havsjødalen-Dal-Stupinn)
Generell rydding og merking
10 timer
Gruppe 2. (Bonn-Brevik)
Generell rydding og merking
12 timer
Gruppe 3. (Froen-Fløyspjeld)
Generell rydding og merking
14 timer
Gruppe 4. (Torshytta-Stubberudtjern)
Generell rydding og merking
46 timer
Gruppe 5. (Seiersten-Skyssrud)
Generell rydding og merking
10 timer
Gruppe 6. (Solbergelva-Finset)
Generell rydding og merking
24 timer
Ryddegruppe
7 timer
Vindfall alle grupper
50 timer
Stor jobb i år med karttavler og skilting. Dette prosjektet går også inn i 2015 og
regnes å være avsluttet i april mnd. Det gjenstår ca. 100 000,- i utlegg på
prosjektet i 2015
Frittstående prosjekter
Rydding av Frogn på langs-traseen, dekker rode
1,4,5 og 6
Prosjektering
Stiutbedring Seierstenmarka, tilrettelegging for
bevegelseshemmede
Skilt og karttavler
Turkortprosjektet
Frogn på langs
Totalt timeantall 2014 ihtt timeliste
Dugnadsbidrag fra FV 1367 x 300
Tilskudd, Akershus fylkeskommune
Tilskudd, Frogn kommune

300 timer
150 timer
80 000 kr
74 454kr
Ikke spesifisert
Ikke spesifisert
1367timer
410 000kr
236 700kr
15 000kr
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SØKNADER OG TILSAGN PÅ TILTAKSMIDLER TIL FRILUFTSLIVET OG ANDRE
PROSJEKTER
En egen gruppe har jobbet med søknader for tiltaksmidler til friluftsliv.
1. Søknad om tilskudd fra Akershus fylkeskommune til friluftsliv 2014
til tiltaket ”Stirydding og merking ”
Søknadsbeløp:194 500,Innvilget beløp: 80 000,2. Søknad om tilskudd fra Akershus fylkeskommune til friluftsliv 2014
Til tiltaket: «Stidugnad 2014 i Frognmarka»
Søknadsbeløp: 106 200,Innvilget beløp: 106 200,3. Søknad om støtte til friluftstiltak fra Akershus fylkeskommune 2014 til Frogn på
langs.
Søknadsbeløp: 55 000,Innvilget beløp: 40 000,4. Søknad om støtte til friluftstiltak fra Akershus fylkeskommune 2014 til
«Nærturprosjektet. Turkort»
Søknadsbeløp: 10 500,Innvilget beløp: 10 500,5. Frogn kommune, kulturetaten. Søkt om støtte til «Frogn på langs».
Søknadsbeløp: 5 000,Innvilget beløp: 5 000,6. Frogn kommune, kulturetaten. Søkt om støtte til «Festningsmarsjen
Oscarsborg»
Søknadsbeløp:10 000,Innvilget beløp:10 000,KARTPROSJEKTET
Salget av vårt nye kart går bra, om enn ikke i samme tempo som vår første utgivelse.
Neste utgivelse kan komme i løpet av syv-åtte års tid, hvis ikke landskapet skulle
forandre seg drastisk i mellomtiden.
HJEMMESIDE www.frognmarka.no
Hjemmesiden har jevnt besøk. Hyppigst besøkt er våre tur- og kartsider samt
stigruppas informasjonssider. Førstesiden har, som tidligere år, tatt seg av alle
viktige begivenheter og nyheter gjeldende Frognmarka. Frogn på langs og
Festningsmarsjen har også dratt opp besøkstallene. Tabellen under gir en generell
beskrivelse av antall besøk gjennom året. Hjemmesiden har gjennom flere år hatt en
gradvis økning av faste brukere. To store topper kom naturlig nok i forbindelse med
avviklingen av turmarsjen Frogn på langs og Festningsmarsjen.
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OPPRETTELSE AV HJEMMESIDEN www.broneitakk
Det er opprettet et eget nettsted for alliansen mot bro over indre Oslofjord. Nettsiden
har stor trafikk. Det samme har oppropet mot bro som kan nåes fra nettsiden. Her blir
det mye arbeid i 2015.01.11

MEDLEMSVERVING
Det har i 2014 vært avholdt to stands på Drøbak torg. På det siste var det «Nei til
Bro»-aksjonen som fikk mest oppmerksomhet, slik at selve medlemsvervingen ble
nedprioritert. Samlet ble det registrert ni nye medlemmer. Det ble også vervet
omtrent ti medlemmer under startnummerutdelingen til Frogn på langs, og vi har hatt
ca. ti personer som har meldt seg inn selv gjennom året.
Den største verveinnsatsen i perioden ble gjort på dugnad av styret i oktober 2014.
Vi kontaktet, i hovedsak pr. telefon, men også med sms, der vi ellers ikke fikk
kontakt, gamle medlemmer som ikke hadde betalt i 2014. Vi hadde ca. 450 enkeltog hovedmedlemmer på den listen, og det ble gjort en stor innsats for å finne og
kontakte disse. Det ga god uttelling, anslagsvis en tredjedel ga positiv respons om
fortsatt medlemskap gjennom denne kontakten. En del ville annullere sitt
medlemskap, noen fikk vi aldri tak i, og noen betalte ikke kontingent for 2014 selv om
de hadde sagt ja i samtale. Vi hadde likevel ca. 90 innbetalte kontingenter etter
aksjonen, og det er et direkte resultat av denne aktiviteten.
MEDLEMMER
Medlemsantallet pr. 31. januar 2015 er 550 personer, hvorav 215 er
enkeltmedlemmer, 145 hovedmedlemmer og 190 familiemedlemmer til disse
hovedmedlemmene.
Styret besluttet i løpet av høsten 2014 å endre hvor lenge en person regnes som
medlem, hvis kontingent ikke er betalt. Når et medlem ikke har betalt kontingent eller
gitt noen form tilbakemelding etter henvendelser gjennom to år, vil vedkommende bli
10

strøket fra medlemslisten. Vi gjennomførte dette i januar 2015, og dette er
bakgrunnen for at medlemstallet er lavere enn tidligere år

ANNONSERING
Vi har hatt sporadiske annonseringer gjennom året samt målrettede annonseringer
av turer i Frognmarka og Frogn på langs. Det nye Frognkartet har også hatt noen få
annonser. Til slutt har vi annonsert for å få nye medlemmer og for opprop mot bro i
indre Oslofjord.
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5. GODKJENNING AV REGNSKAPET 2014
FROGNMARKAS VENNER
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FROGNMARKAS VENNER
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FROGNMARKAS VENNER, KARTPROSJEKTET
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FROGNMARKAS VENNER, KARTPROSJEKTET

17

FROGNMARKAS VENNER, FROGN PÅ LANGS

18

FROGNMARKA VENNER, FROGN PÅ LANGS
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FROGNMARKAS VENNER, FESTNINGSMARSJEN
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FROGNMARKAS VENNER, FESTNINGSMARSJEN

23

REVISORS BERETNING TIL REGNSKAPENE
Kommer før årsmøtet
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6. INNKOMNE FORSLAG
7. ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN FRA ÅRSMØTET 2015
TIL ÅRSMØTET 2016
VÅRT FORMÅL
Frognmarkas Venner arbeider for sikring av Frognmarka i nord og sør som
friluftsområde gjennom en varig juridisk bindende markagrense. Frognmarkas
Venner arbeider også for at kulturlandskap, kulturminner og det biologiske
mangfoldet i Frognmarka sikres og ivaretas for fremtidige generasjoner.
Frognmarkas Venner er en partipolitisk uavhengig forening og er tilsluttet foreningen
Bærekraftig Follo.
ARBEID KNYTTET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL I FROGN 2013-2025
Planen ble vedtatt i juni 2013.
Det er nå viktig å forhindre at befolkningen skal miste de verdifulle natur- og
friluftslivsområdene i Kolstadskogen og langs Odalsbekken.
Frogn kommune har vedtatt å utarbeide en egen kommunedelplan for Nordre Frogn.
Flertallet av Frogns politikere har valgt å prioritere planene om Kolstad på bekostning
av kommunedelplanen. Vi følger utviklingen nøye videre.
Måna og Holtskogen med prosjektet Holt park var grunnen til at Frognmarkas Venner
ble stiftet. Dersom Holt park bygges ut, vil det bli liggende som en barrière og
ødelegge den sammenhengende grønnstrukturen vi nå har fra Seiersten og ut i
Frognmarka med tilknytning nordover og østover.
Vi har så langt brukt alle ankemuligheter for å forsøke å hindre at områdene blir
utbygd. Vi vil fortsette å bruke enhver mulighet for å forhindre utbygging. Bygging i
området er ikke startet opp.
MARKAGRENSE/MARKAPLAN I FROGN
Vi vil overfor Frogns politikere fortsette arbeidet for en juridisk bindende markagrense
for Frogn.
PROSJEKT FOLLOMARKA
Som medlem i Bærekraftig Follo vil vi bidra til foreningens arbeid for et fremtidig vern
av Follomarka.
REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS
Planen har nå vært på høring. Vi leverte uttalelse og oppfølging av planen, og ikke
minst virkningene av planen blir et prioritert arbeid for Frognmarkas Venner.
NEI TIL BRO I INDRE OSLOFJORD
Frognmarkas Venner vil arbeide for at Frognmarka og fjordrommet ikke skal
ødelegges av en dyr og unødvendig bro.
PLANER FOR TURER I 2015
Vi planlegger to egne turer i 2015.
Frogn på langs i samarbeid med Drøbak maratonklubb er kommet for å bli også i
2015.
Festningsmarsjen Oscarsborg med Oscarsborg festning som arrangør er et
samarbeid mellom Oscarsborg festning, Frogn historielag og Frognmarkas Venner.
Vi vil i 2015 legge ned betydelige ressurser på dette.
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TILRETTELEGGING FOR BRUK AV FROGNMARKA
• Fortsette arbeidet mot kommune og fylke for å få forståelse for at vårt arbeid
med tilrettelegging av marka kommer hele befolkningen til gode.
• Fortsette salget av vårt nye turkart.
• Sluttføre opparbeidelsen av parkeringsplassene ved Stubberudtjernet og
Linnebråte. Arbeide for å få Frogn kommune til å finansiere leie og vedlikehold
som nå dekkes av oss.
• Vedlikeholde 60 km stier.
• Vi vil arbeide videre med del to av planen for bedret adkomst til
Seierstenmarka for mennesker med nedsatt mobilitet. Gjennomføring er
avhengig av nødvendig tilskudd.
• Vi vil sluttføre skilting av Frognmarka i området Froen gård–Brevik med totalt
55 skilt.
• Vi vil avslutte arbeidet med å sette opp 16 karttavler i Frognmarka.
VERVING AV NYE MEDLEMMER
Vårt siktemål er 50 nye medlemmer i 2015. Styret skal utarbeide en egen plan for
verving i 2014 innen primo mai.
FORBEDRING AV RUTINER FOR MEDLEMSREGISTRERING OG FAKTURERING
Styret skal fortsette arbeidet med å legge om rutiner for medlemsregistrering og
fakturering. Vi har nå en løpende oppdatering av medlemslista og oppfølging av
medlemmer som ikke betaler.

8. KONTINGENT 2015
Styrets innstilling:
Nåværende kontingent på 200 kr for enkeltmedlemmer eller familie endres ikke.
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9. FREMLEGGING AV BUDSJETT FOR 2015
BUDSJETT FOR FROGNMARKAS VENNER 2015
Driftsinntekter
Kontingent
Diverse inntekt
Støtte fra medlemmer
Salg av kart
Norsk tipping
Gave ved Torstein Aamodts bortgang
Torsteins beste turer i Frogn

Regnskap 2014
Budsjett 2015
Merknader
68 200
70 000
7 271
30 000 Overføring fra Kartprosjektet
1 325
754
14 200

Tilsk. Akersk fk

196 700

Tilsk Fylkesmannen
Tilsk. Gjensidige
Tilskudd Sparebankst.
Tilsk Frogn kommune
Sum inntekter

288 450

Driftsutgifter
Varer for salg, kart
Opprop mot bro

1 000
800

15 000 Salg av bok
85 000
Prosjektering. Utbedring av kulvert
10 000 ved renseanlegget

211 800

855

500

18 574

15 000

Utg. Stiprosjektet
154 454

Hvorav ca.100 000,- er utgifter til
150 000 sluttføring av 2014-anlegg

Turer / Kort
10 500

10 000

Torsteins beste turer i Frogn
50 000
Odalsbekken
1 175

Prosjektering. Utbedring av kulvert
20 000 ved renseanlegget

Lokallleie
Årsmøtepapirer

3 438

4 000

Årsmøteutg. Div.

2 189

3 000

5 754
1 786
1 920

2 500
2 000

7 763
1 020
3 000
5 661

4 000
1 200
5 000
7 000

1 666

2 000

362

500

Arrangementer
Utstyr
Kontorrekv.
Porto
EDB kostn.
Postboksleie
Borsjyrer og lignende
Annonser
Div. utg.
Tilsk. Frogn på langs
Transakasjonsutg. Bank
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Finansinntekter
Årsresultat

220 117
68 333
164
68 497

276 700
-64 900
200
-64 700 Dekkes av fjorårets overskudd
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BUDSJETT FOR KARTPROSJEKTET 2015
Driftsinntekter
Salg av kart

Regnskap 2014
Budsjett 2015
Noter
14 350
9 500 100kart a kr 95,-

Beholdningsendring
Sum driftsinntekter

14 350

Driftskostnader
Retur gamle kart
Beholdningsendring

480
2 371

1 570 100 kart a kr.15,70

Sum driftskostnader

2 851

1 570

11 499
47
11 546

7 930
30
7 960

Driftsresultat
Renteinntekter
Arsoverskudd

9 500
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10. VALG
VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT STYRE:
Leder

Øystein Giertsen

1 år Gjenvalg

Gudny Okkenhaug
Trygve Gulliksen
Trygve Almøy
Siv Skjøthaug

1 år
1 år
1 år
1 år

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Grete Weydahl
Tor Lunder
Kjell Wærnhus
Kine Halvorsen Thoren

2 år Gjenvalg
2 år NY
2 år Ny
2 år Gjenvalg

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Tore Rygh
Aud Margret Kirkhorn
Bjørn Larsen

2 år Ny
1 år Ny
1 år Ny

Revisor

Hans-Erik Boug

1 år Gjenvalg

Følgende er ikke på valg:

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
På valg:

STYRETS INNSTILLING TIL VALGKOMITÉ:
Følgende er ikke på valg:
Leder
Bror Gevelt
1 år
Medlem
Veronica Hove
2 år
På valg:
Medlem

Morten Hansen

3 år Ny

11. OPPMERKSOMHET FOR GOD INNSATS
Vi vil også i år gjøre litt stas på noen av våre medlemmer som har gjort en stor
innsats for foreningen. Kunngjøres på årsmøtet.
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