
 

1 
 

ÅRSMØTE I GRÅSJØEN VELFORENING 
Lørdag 20. Juni 2020 

 
Pga. Covid-19 smitte-situasjonen i Norge påsken 2020, ble årsmøtet istedenfor avholdt i Juni.  
 
Styret i Velforeningen var representert ved:  
Styrets leder  Vibeke Hveberg   119   
Nestleder   Sigbjørn Solvin   74   
Kasserer   Tommy Johansen  78   
Styremedlem  Per-Eirik L. Slagsvold  117  
Styremedlem  Bjørn Jensen   109  
 
Møteleder ble foreslått å være Vibeke Hveberg, noe alle var enige om.  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkjenning av innkalling/dagsorden. 
     Godkjent uten kommentarer. 
 
2. Valg av referent  

Tore Slagsvold, hytte nr 8. Godkjent ved akklamasjon.  
 
Valg av tellekorps og underskrivere av protokoll  
Svein Hanssen og Kjetil Rødne. Godkjent ved akklamasjon. 

 
Opptelling av stemmeberettigede hytteeiere 
30 hytteeiere var møtt opp, i tillegg ble det fremlagt 2 fullmakter.                                    
Totalt 32 stemmer. 

 
Pga. Covid-19 situasjonen er det i vedlegg til dette referatet også loggført hvilke som 
var fysisk tilstede.  
 

3. Årsberetning 
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon, uten kommentarer (se vedlegg til 
innkallingen for detaljer). 
 

4. Regnskap 
Enstemmig godkjent ved håndsopprekning.  
 
Spørsmål:  
Purring om kontingent og hvordan dette følges opp?  
Styret svarte at det ble brukt tid på purringer. De fleste av de som ikke hadde betalt 
dreide seg om eierskifte og det gjordet det vanskelig å komme i kontakt. I tillegg har 
vi hytteeiere uten e-mail og som bor i utlandet. Det jobbes videre med dette.  
 
Kommentarer:  
Revisor opplyste om at det stadig er en anbefaling å kutte ut fysiske konti og i stedet 
føre per postering (våre egne konti).  
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5. Saker til avstemning: Innkommende forslag  
a. Forslag sendt inn av Amundsen, hytte nr. 20, om at hovedvannledningen for 

sommervann i Vestlia utbedres.  
Med henvisning til vedlegg 3 i innkallingen:  
Styrets innstilling med dekning av materiell opp til kr 10 000,- ble ved 
håndsopprekning enstemmig vedtatt.  

 
b. Forslag sendt inn av Antonsen, hytte nr. 113, om at styret skal legge ut 

møtereferater på hjemmesiden. 
Styret var positive. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.  
 

6. Fastsette kontingent 2020  
Styret forslo å øke kontingenten fra 750 til 900kr. Vibeke, med støtte fra Tommy og 
Per-Eirik, informerte om at vi ønsker å budsjettere i balanse. Hvorvidt vei-
vedlikehold (kr. 30 000) faller bort eller ikke, vil foreslåtte budsjett stadig gå i minus.  
 
Det ble en kort diskusjon rundt dette. Deretter ble ny kontingent enstemmig vedtatt 
ved håndsopprekning.  
 

7. Godkjenning av budsjett  
Den største utgiften i 2020 er forventet å være oppgradering av felles brønn i 
Vestlia. Styret ved Bjørn (med støtte fra Sigbjørn og Per-Eirik) opplyste om at 
oppgraderingen består i at det skal gjennomføres: 
 
- Kamerainspeksjon for vurdering om innsetting av tette-rør er formålstjenlig. 

 
- Hvis inspeksjonen er "positiv", vil det settes et rør inne i eksisterende rør, som 

limes fast. Når dette herder håper vi at tilsiget skal stoppe.  
 

Det ble sagt at oppdraget blir vesentlig billigere hvis vi stopper oppdraget etter en 
"negativ" kamerainspeksjon.  
 
Styret opplyste om at, rent teknisk, håper vi at tilsiget hovedsakelig kommer fra 
overgangen mellom stålrør og boring i fjellet. Det er denne overgangen og evt. 
sprekker i fjellet de første meterne ned, som vi søker å tette.  

 
Det ble noe diskusjon rundt dette. Det viktigste som kom fram, var at det er en stor 
risiko å bruke opptil kr. 45 000 på denne brønnen uten noen garanti for at den blir 
bedre. Styret presiserte at vi skal ha en mann tilstede og kvalitetssikre avgjørelsen 
etter kamerainspeksjonen (dvs. stoppe videre gjennomføring hvis 
kamerainspeksjonen er "negativ"). Det ble også kommentert at brønnborere aldri gir 
forhåndsgaranti på vellykket resultat. 
 
Det ble opplyst om at kontingent for 2020 ville få betalingsfrist ca. 31.08.2020. 
 
Etter denne diskusjonen / avklaringen, ble budsjettet enstemmig vedtatt ved 
håndsopprekning.  
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8. Valg 
Valgkomitéens innstilling ble i sin helhet godkjent ved akklamasjon. Valgperiode er 2 
år. Styrets nye sammensetning ble da: 
Styret: 
Styrets leder  Ivar Wagle   24 Ny  
Nestleder  Sigbjørn Solvin   74 Ikke på valg 
Kasserer  Tommy Johansen  78 Gjenvalgt  
Styremedlem  Per-Eirik L. Slagsvold  117 Gjenvalgt  
Styremedlem  Bjørn Jensen   109 Ikke på valg 
Varamedlem   Åshild Jensen   38 Gjenvalgt  
Varamedlem   Knut Nicolaysen  68 Ikke på valg 
 
Revisorer:   
Lars Erik Aamodt      63 Ikke på valg  
Hans Erik Fossby     4 Ny  
 
Valgkomite:   
Morten Henry Kleven     5 Ikke på valg 
Reidar Hveberg     59 Ny  

 
Med dette ble et – som høyst uvanlig – et meget varmt årsmøte formelt avsluttet.  
 
Info: 
Påskeskirennet i 2020 ble kansellert. De samme hyttene er ansvarlige for et nytt 
forsøk påsken 2021. 
 
Sigbjørn Solvin opplyste om status i jordskifterettsprosessen rundt Gråsjøveien. Det 
har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med dette bestående av Sigbjørn (leder), 
Per-Eirik (Peik) Slagsvold, Steinar Lilleaker og Torbjørn Rognstad. Sigbjørn opplyste at 
han har vær i kontakt med dommer. Sigbjørn antar utfra sitt inntrykk at saken går i 
vår favør (ett stort felles veilag, inklusive våre veier) og intet innpåkjøp. Vi får 
sannsynligvis 2 av 5 stemmer i det nye veilaget.  
 

 
 22.06.20, Oslo 
 
 ___________________  

Tore Slagsvold  
(referent) 

 
 

Underskrivelse av protokollen:  
 

Dato  Sted     Dato  Sted 
 
 

___________________    ______________________ 
Svein Hanssen      Kjetil Rødne 
  


