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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 16.6.2012 

SKJELLUMFJELLET OG KIRKEFJELLET VEL 
 

Sted:   Skjellumtoppen  
Tid:   16.6.2012 kl. 1600 
Tilstede: 48 stemmeberettigede inkludert fullmakter 

 
 

Styrets formann, Anne-Gry Rønning-Aaby ønsket velkommen og at det var gledelig at så 
mange hadde funnet veien til generalforsamlingen. Innkalling og årsberetning var sendt alle, 
enten pr. post eller som e-post. I tillegg har informasjon vært slått opp på informasjonstavlen 
og lagt ut på hjemmesiden. Grunneiere og representant for SKVA (Bris A/S) var invitert til 
generalforsamlingen, og det var mulig for de fremmøtte å stille spørsmål til dem etter at 
generalforsamlingen var avsluttet. 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Godkjent. 
 

2. Styrets årsberetning 
Årsberetning inneholder opplysninger til generell informasjon for medlemmene samt 
opplysninger om hva styret har gjort i perioden. Formannen presenterte styret og gikk så 
gjennom årsberetningen side for side og kommenterte enkelte punkt.  
Det var ingen vesentlige merknader til punktene. Det ble stilt spørsmål om de planlagte 
fartshumpene i Skjellumveien og om hvem som bestemmer plassering av disse. Styret 
har beslutningsfullmakt i slike saker. Bakgrunnen for vedtaket er henvendelser om at det 
kjøres for fort på veiene og at barn leker. Det ble også kommentert at fartshumper måtte 
være godkjente slik at bl.a. utrykningskjøretøy kunne passere. Utforming av fartshumper 
blir gjort slik at de ikke skal være farlig for syklende. 
 
Styrets årsberetning ble godkjent side for side.  
 

3. Regnskap for 2011 med revisors beretning 
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av Tore Simonsen. Revisor har kontrollert og 
godkjent regnskapet. Det er ikke benyttet vesentlige midler i år til utbedring av veinettet. Dette 
pga etableringen av nytt vann og avløpsanlegg på Skjellumfjellet, som har medført gravearbeid 
over veien og mye tungtransport. Utbedring vil bli foretatt etter befaring til høsten. Bris har 
reparert og nyasfaltert veien der de har gravd over. 
Medlemskontingenten er betalt av de fleste (ca. 97%). Grunneiere/fastboende betaler halv 
kontingent. Styret betaler ikke kontingent.  
 
Regnskapet ble godkjent.  
 

4. Fastsettelse av kontingent 
Styret hadde ikke lagt opp til en økning av kontingenten. Det ble kommentert at 
reparasjon av vei er svært kostnadskrevende og at kr. 650,- i årskontingent kunne være 
lite i forhold til hva det koster å utbedre stamveinettet. Styret tar med seg dette og vil 
vurdere det til neste generalforsamling/årsmøte. Det er tatt kontakt med 
Brønnøysundregistrene for å få registrering i Enhetsregisteret, og bankforbindelse vil 
deretter bli vurdert. 
Årskontingenten ble fastsatt til kr. 650,- for 2012. (Innbetalingsblankett vedlagt referatet) 
 

5. Forslag til årsmøtet/generalforsamlingen 
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Det var ikke kommet inn konkrete forslag til generalforsamlingen. Imidlertid var det 
kommet en henstilling fra fastboende i Skjellumveien om å etablere fartshumper i veien 
for å unngå at bilene kjørte for fort. Styret har behandlet dette og vil gå til innkjøp av 
gummierte fartsdempere hvor én plasseres ca 50 m ovenfor den eksisterende i 
Skjellumveien og den andre like nedenfor krysset Skjellumveien/Parkeringsveien. 
 

6. Valg 
Styremedlemmene velges for 2 år, og to av styrets medlemmer var på valg. Styrets leder 
velges av årsmøtet for ett år av gangen. Revisor og valgkomite velges for 1 år. Tore Simonsen 
som har sittet i styret siden 1999 ønsket å trekke seg ut, og ble takket for solid innsats til beste 
for vellet i de årene han har vært styremedlem og formann. Som takk for innsatsen fikk han 
gavekort til blomster og et flott glassfat.  
 
Valgkomiteens forslag ble vedtatt av generalforsamlingen. Styret for kommende periode 
er: 
 
Leder (1år)  Anne-Gry Rønning-Aaby Gamle Bygdevei 319,1284 Oslo 
og styremedlem (2 år) Bryggeveien  Tlf. 97584996 
       raaby@fagforbundet.no 
 
Kasserer (1 år) Sheila Mette Carlsen  Bjørnebærveien 9, 3032 Drammen 
   Skjellumtoppen  Tlf. 41906451 
       sheilamette@hotmail.com 
 
Sekretær (1 år) Sture Vang   Sagadammen 16, 0884 Oslo  
   Kvislers vei   Tlf. 99207735 
       sture.vang@gmail.com 
   
Styremedlem (1år)Terje Grefsli   Gopperudåsen 14, 1860 Trøgstad 
   Kirkefjell   Tlf. 90857874 
       terje.grefsli@synfiber.no 
   
Styremedlem (2år) Line Grønland  Randemveien 14, 1540 Vestby 
   Skjellumveien   Tlf. 64951432/90203630 
       linegroen@hotmail.com 

 
Grethe Jahr (1 år)   Revisor 
Kirsten Nordbech (1 år)  Valgkomite 
Hilde Fjenkin(1 år)  Valgkomite 
 

 
**** 

 
Oslo, 23. juni 2012 

 
 
Anne-Gry Rønning-Aaby                                Sture Vang  
Leder  (sign)       Sekretær (sign) 
 
Sheila Mette Carlsen      Line Grønland 
Kasserer (sign)                           Styremedlem (sign)  
 
Terje Grefsli 
Styremedlem (sign) 


