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ÅRSBERETNING 2009 

for Bånkall Gårds Venner 
Styret i Bånkall Gårds Venner har bestått av følgende medlemmer i 2009 

Niels Peter Broch (Leder) Jenny Wolther  (Nestleder) Kari Torsnes (Sekretær) 

 Ståle Stavem (Kasserer)  Rolf Halvorsen (Medlem)  Nils Ranheim (Medlem) Randi Bøe (Vara) 

Birgitt Rikenberg (Vara) 

 

Regnskapet viser et underskudd på 7.932,50 mot et budsjettert underskudd på 14.450 .Innestående i bank er 

36.082,74 som overføres i ny regning til 2010. 

Vi har avholdt 2 styremøte i 2009.  Kari Torsnes har tatt seg av korrespondansen, og hun har også ført 

møtereferatet. Ståle Stavem har hatt ansvaret for regnskapet dette året. Regnskapet er revidert av medlem 

Steffen Torsnes. 

 

Ved utgangen av 2009  hadde vi 211 betalende medlemmer i  Bånkall Gårds Venner noe som er en økning fra 

året før på 7. Dette skyldes av vi gledelig nok har hatt 22 nyinnmeldinger, 13 har ikke betalt, vi har 1 

dødsfall,  1 utmelding som altså gir 7 i økning fra året før. 

 

Vi har arrangert 21 dugnader på Bånkall i 2009. Dette utgjør 382 dugnadstimer der totalt 16 medlemmer 

har deltatt. I hovedsak har jobbingen vært rettet mot urtehagen.  

 

Vi fikk i 2009 5.000 kroner i støtte fra DnB Nor og støtte fra Stovner Bydel kroner 4.000,- Videre har vi kjøpt 

ny gressklipper til eget eie. 

 

BGV’s arrangementer  2009 
 
6. og 7. juni Sommerfest - Familiedager på Bånkall. Etter  initiativ fra Lions Grorud var dette et 
samarbeidsprosjekt mellom foreninger,  næringsliv og bydelene Stovner og Grorud.  Vi hadde visning 
av urtehagen samt en potetutstilling i Bånkalls flotte potetkjeller.  BGV hadde hånd om barneleker 
som pilkast og styltegåing.  
 

16. august hadde styret inspirasjonstur til Auen Urtegård i Siljan  
 

06. September   Høsttakkegudsteneste Fossum og Romsås menigheter.  Vi serverte 
kjærlighetssuppe (potet og løpstikke) og delte ut smaksprøver. Salg av kaffe og sveler.  
 

15. September   Historievandring i regi av Oslo Bysmuseum. Fordrag v/Bjørn Syversen.  Vi 
serverte kaffe og vafler.  
 

17. September  Lysvandring etterfulgt av konsert i fjøset med Vardeheim Jazz og opera med 
Gøril Songvoll. Vi hadde kafe med kaffe- og vaffelsalg. 
 

29. September. Siste dugnadsdag ble avsluttet med servering av potet- og løpstikkesuppe m/brød 
etterfulgt av kaffe og eplekake. Høstlig hygge med masse levende lys i potetkjelleren. 
 
17. november Sesongavslutning i peisestua for styre og trofaste hjelpere. Trivelig kveld med 
kyllinggryte,  ris og salat, fruktsalat og kaffe med nydelige kaker. Alt laget av styremedlemmer. Ståle 
Stavem viste billedkavalkade fra årets arrangement.  
 

Vi har fått tilkjørt et lass sand med henblikk på jordforbedring i utehagen fra Franzefoss Bruk. At vi fikk det 

vederlagsfritt er vi svært glade for. 

Det er sendt ut 1 nummer av medlemsavisen i 2009. 

Ståle Stavem har hatt også i år hatt ansvar for vår hjemmeside http://baankallvenner.org. Ca. 28.000 har besøkt 

hjemmesiden i 2009.Niels Peter Broch Leder 

http://baankallvenner.org/

