Gråsjøfeltet velforening, referat Årsmøte 2022

REFERAT FRA ÅRSMØTE I GRÅSJØEN VELFORENING
Lørdag 16. april 2022 kl. 15:00
Årsmøtet ble gjennomført ved telefonkiosken på Jon Gunleiksrudsvei(Fjellveien), ved
Påskemyra.
Håkon Akre, styreleder i Veilaget, var til stede for å kunne svare på spørsmål underveis i
årsmøtet og etter avslutning av det formelle i møtet.
Styret i Velforeningen var representert ved
Styrets leder
Ivar Wagle
Nestleder
Sigbjørn Solvin
Styremedlem
Per-Eirik L. Slagsvold
Styremedlem
Kurt Pettersen
Varamedlem
Knut Nicolaysen

Hyttenr.
24
74
117
55
68

Møteleder ble foreslått å være Ivar Wagle, noe alle var enige om.
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling/dagsorden.
Godkjent ved akklamasjon.
2. Valg av referent
Per-Eirik L. Slagsvold, hytte nr. 117. Godkjent ved akklamasjon.
Valg av tellekorps og underskrivere av protokoll
Hanne Lindberg og Freddy Antonsen. Godkjent ved akklamasjon.
Opptelling av stemmeberettigede hytteeiere
Stemmeberettigede med navn og hyttenummer, loggført av Sigbjørn Solvin.
Det var 39 stemmeberettigede og 12 fullmakter. Til sammen 51 stemmer.
3. Årsberetning
Kommentar fra Hytte 51, Lindberg: Kvittering for utgifter til oppgradering av brønn
ved hytta til Snekkersveen sendt inn til styret, men savner tilbakemelding.
Styret behandler saken så fort som mulig. Årsberetning ble godkjent ved
akklamasjon
4. Regnskap
Kommentar: Ønske fra Kai Soot om å sende regning på løpeutgifter til hyttene ved
Gråsjøen.
Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon
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5. Styrets innstilling til fordeling av bidrag ved veioppgraderinger
Kommentar:
Spørsmål vedr. oppgraderingen av Gråsjøveien som skjer akkurat nå: Håkon Akre
sier at det som gjøres akkurat nå med hogst langs med veien er en forberedelse til
sommerens oppgradering, og kost for dette dekkes av grunneierne i sin helhet.
Kommentar:
Grunneiere betaler i tillegg til vanlig andeler for antallet kubikk de tar ut. Hvis de
skader veien ved å ta ut tømmer, skal de utbedre skadene eller dekke kostnaden for
dette.
Kommentar:
Store utgifter fakturert allerede til andelseierne. Tilsvar fra Ivar var at dette er en
investering i lavere utgifter i framtida. Vi må huske at det i to år ikke har vært betalt
årskort (tilsvarende ca. 4000 kroner), men vi betaler iht. andeler pr hytteeier.
Spørsmål:
Veien blir ødelagt i påska og dette tilhører vintervedlikehold. Hytteeierne har større
vinterandel enn grunneierne og dette er en offentlig vei. Det betyr at hytteeierne får
en større kost på disse reparasjonene, som også skyldes offentlig trafikk.
Både Torbjørn Rognstad og Håkon Akre hadde noen kommentarer til dette, men det
fremkom ikke noe klart svar.
Påfølgende diskusjon rundt selve overtagelse inn i veilaget:
Håkon Akre informerer om at skjemaet som er sendt ut til stikkveiene, er selve
inngangsbilletten. Han legger til at kravet om veiklasse 5 ikke vil være absolutt for de
‘private stikkveiene’.
Diskusjon rundt kostestimat:
Den enkelte stikkvei må selv ta disse vurderingene og melde tilbake til veilaget.
Avstemming over styret innstilling til modell for kostnadsfordeling ved
oppgradering av stikkveier:
51 for. 0 mot.
For ordens skyld ble samme sak fremmet med omvendt spørsmålsstilling, om noen
på Årsmøtet var imot innstillingen. Ingen var imot.
6. Godkjenning av årskontingent for 2022
Ingen stemmer mot innstilling om at Årskontingent opprettholdes på nåværende
nivå i ett år til. Dermed godkjent, ved akklamasjon
Det blir orientert om at hytter som ikke får finansiell støtte fra vellets felles midler, i
forbindelse med veioppgradering, er fritatt fra betaling av årets kontingent.
7. Godkjenning av budsjett 2022
Ingen imot. Også godkjent ved akklamasjon.
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8. Valg
Valgkomitéens innstilling ble i sin helhet godkjent ved akklamasjon. Det bemerkes at
Ivar Wagle ikke ønsket å fortsette som leder, men sa seg villig til å sitte for ett år til
av hensyn til veisaken. Per-Eirik hadde ønske om ikke stille til gjenvalg, men blir også
ett år til av hensyn til veisaken.
Styret:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:

Ivar Wagle,
Sigbjørn Solvin
Jan Erik Dahlen
Per-Eirik Lillerud Slagsvold
Kurt Pettersen
Hanne Fosby
Knut Nicolaysen

hytte nr. 24
hytte nr. 74
hytte nr. 102
hytte nr. 117
hytte nr. 55
hytte nr. 70
hytte nr. 68

Velges for 1 år *
Ikke på valg
Velges for 2 år
Gjenvalg for 1 år **
Ikke på valg
Velges for 2 år
Ikke på valg

Revisorer:
Ola Sæhlie
hytte nr.108
(Erstatter Odd Stokkan som har solgt sin hytte)
Hans Erik Fosby
hytte nr. 4

Gjenvalg for 2 år

Valgkomite:
Morten Henry Kleven
Kai Viggo Stenersen

Ikke på valg
Velges for 2 år

hytte nr. 5
hytte nr. 62

Velges for 2 år

Orienteringssaker
Veilaget: Håkon Akre var tilgjengelig for spørsmål etter avslutningen av årsmøtet.
Dette foregikk ikke i plenum.
Påskeskirennet i 2023: Under skirennet ble det trukket følgende hytter som
arrangør:
Hytte 102: Karin Dobloug og Jan Erik Dahlen samt hytte 119 Vibeke Hveberg.
Det ble anonymt rapportert om aggregater som står og går tidlig og sent, som
burde vært bygget inn. Styret minner om vedtektene. Aggregater skal bygges inn.
Dato: 08.05.22 Sted: Oslo
___________________
Per-Eirik L. Slagsvold (referent)
Sign. protokoll
Mogreina, 10.05.2022

Sarpsborg, 10.05.2022

___________________
Hanne Lindberg

______________________
Freddy Antonsen
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