REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 20.6.2015
Sted:
Tid:
Tilstede:

Skjellumtoppens parkeringsplass
20.06.2015 kl. 1330
64 stemmeberettigede inkludert fullmakter

Styrets formann, Anne-Gry Rønning-Aaby ønsket velkommen. Styret synes det er gledelig
med så mange deltakere på møtet og bra engasjement og oppmøte også på dugnaden.
Innkalling, årsberetning og regnskap var sendt alle, enten pr. post eller som e-post.
Informasjon har også vært slått opp på informasjonstavlen, og har vært lagt ut på vellets
hjemmeside. Grunneiere var invitert til generalforsamlingen.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent. Styret bør være påpasselige med at generalforsamlingen ikke kolliderer med
generalforsamlingen på Ramseklo båtforening.
2. Styrets årsberetning
Årsberetningen 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.
Følgende punkter ble kommentert/ fikk innspill:
• Punkt 1: Det er fortsatt ønske om at det blir skrevet i årsberetningen hvor mange
hytter/ medlemmer det er i Skjellumfjellet og Kirkeberget vel.
• Punkt 5: Noen av medlemmene er ikke fornøyde med de mobile fartshumpene og
ønsker at de blir faste. Andre medlemmer er misfornøyde med de faste
fartshumpene. Det er et sterkt ønske om fartsbegrensende tiltak på veien, dette
er også tidligere vedtatt. Det kom kommentarer på at det er enkelte som kjører
fort, at barn leker ved veien og at det er hytter som ligger tett inntil. Styret tar en
titt på de faste humpene en gang til.
• Punkt 6: Det kom forslag om at søppelcontainerne kan flyttes til krysset ved
oppslagstavla slik at det kan lette trafikken ved kasting av søppel. Det kom også
forespørsel om vi kan få en glasscontainer.
• Punkt 7: Forslag om at bomlåsen taes inn i perioden bommen ikke skal låses.
• Punkt 13: Hvem har ansvaret for å rydde søppel på Kirkeberget? Styret tar
kontakt med Bris A/S ved Vidar Telle.
• Punkt 14: Styret har vært i kontakt med kommunen ang. stupebrettet på Buvik.
Det vil ikke bli satt opp igjen pga at det er for grunt der det var plassert.
Kommunen skal se på muligheten for å lage en liten platting eller liknende til
krabbefiske. Det kom også innspill om en dugnad. Man kan legge ut på
Facebook at man har tenkt seg ned. Det er også ønskelig med en trapp opp på
svaberget. Er dette noe kommunen kan ordne? Styret undersøker.
• Punkt 26: Styret setter opp ”bokkasser” – en ved oppslagstavla og en i krysset
Skjellumveien/Seilomveien. Her kan man legge blader, tegneserier og bøker man
er ferdig å lese og ta med seg det man måtte ønske av ”nytt” lesestoff.
Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt.
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3. Regnskap for 2014 med revisors beretning
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av Sheila Mette Carlsen. Grunneiere/ fastboende
betaler halv kontingent. Styrets medlemmer og revisor er fritatt kontingent.
Det kom spørsmål om hvor mye utestående det var pr. 31.12.2014. Styret må få fram dette i
neste regnskap.
Regnskap for 2014 med revisors beretning ble enstemmig vedtatt.

4. 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.
Valgkomiteens forslag ble vedtatt av generalforsamlingen.
Styret for kommende periode er:
Leder (1 år – 2 år medlem) Anne-Gry Rønning-Aaby

Gamle Bygdevei 319,1284 Oslo
Tlf. 97584996
raaby@fagforbundet.no

Kasserer (2 år – 2 år medlem) Nina Jacobsen

Hofftunet 3, 0379 Oslo
Tlf. 93259489
nnjacobsen@gmail.com

Styremedlem (2 år medlem)Terje Grefsli

Gopperudåsen 14,
1860 Trøgstad
Tlf. 90857874
terje@skogheim-as.no

Styremedlem (1 år) Line Grønland

Mostersvei 48, 1540 Vestby
Tlf. 90203630
linegroen@hotmail.com

Styremedlem (1 år) Trond Oscar Westereng

Etterstadkroken 7D, 0659 Oslo
Tlf. 90785448
trond.westereng@nrk.no

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

Revisor
Valgkomite
Valgkomite

Sheila Mette Carlsen ble rost for jobben hun har gjort som kasserer og ble takket for
strålende innsats. Bytte av bomlås og nøkkelutlevering har vært svært krevende, hun har til
og med reist tur/ retur Drammen-Fredrikstad for å levere ut nøkler. Gave vil bli overrakt i tråd
med tradisjonen.
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5. Forslag til årsmøtet/ generalforsamlingen
Det var kommet inn 1 konkret forslag til generalforsamlingen.
5.1. Utvidelse av stamveinettet – siste del av Skjellumveien/ Skjellumtoppen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av kontingent
Kontingent på kr. 1000,- ble enstemmig vedtatt.

7. Budsjett for 2015
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

****
Vestby, 4. juli 2015

Anne-Gry Rønning-Aaby
Leder (sign)

Line Grønland
Sekretær (sign)

Sheila Mette Carlsen
Kasserer (sign)

Trond Oscar Westereng
Styremedlem (sign)

Terje Grefsli
Styremedlem (sign)
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