Skjellumfjellet og Kirkeberget vel

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 9. juni 2018
Sted:
Tid:
Tilstede:

Parkeringsplassen i Seilomveien/ Stockmannsvei
9.06.2017 kl. 1330
75 stemmeberettigede inkludert 9 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 var sendt alle, enten pr. brevpost eller som e-post. Årsberetning, regnskap og
innkomne forslag ble i tillegg sendt ut 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
Enstemmig godkjent

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 og kommenterte enkelte punkt.
Følgende punkter ble kommentert/ fikk innspill:
•

•
•
•
•

Punkt 8: Det ble reist kritikk mot at sidevei til Stockmanns vei er blitt asfaltert. Et
av medlemmene opplyste at denne sideveien ble tidligere asfaltert i privat regi og
er ikke del av stamveinettet. Det at sideveien fører til hytte som eies av styrets
leder ble av enkelte ansett som ‘mistenkelig’. Det ble også kommentert at tekst
over hvilke veier som inngår i stamveinettet har blitt endret uten at dette er
behandlet på årsmøtet.
Styret beklager den feil som er gjort. Ved reasfaltering nå så ble det som var
asfaltert tidligere asfaltert på nytt, uten at vi visste at deler av dette var privat
påkostet.
Tilleggskommentar: Alle veier i oversikten over stamveiene ble korrigert etter at vi
fikk nye veinavn, vi antar det er noe av forklaringen på uoverensstemmelsen
mellom gammel og ny oversikt
Punkt 10: Det henstilles til at vi respekterer de fastboende. Bruk møteplasser,
ikke private innkjøringer. Det sørges for skilting av samtlige møteplasser.
Punkt 11: Det ble kommentert at strøing bør vurderes etter snømåking. Det kom
også ønske om sandkasse ved oppslagstavle/bom.
Punkt 12: Styret leste opp mail hvor et av medlemmene tilbød seg å betale for
elektronisk bom dersom denne kom på plass innen påske 2018.
Styret fikk tilslutning til sin behandling av dette innspillet.
Punkt 20: Det ble kommentert fra medlemmene at Bris må fjerne
søppel/slanger/rør som ligger igjen etter arbeidet. Flere steder ligger det åpne rør
i naturen, disse må dekkes. Det oppfordres også til at Bris gir beskjed før spyling
av rør utføres.
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Styrets årsberetning ble enstemmig vedtatt.

3. Regnskap for 2017 med revisors beretning
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert av Nina Jacobsen. Grunneiere/ fastboende betaler
halv kontingent. Styrets medlemmer, revisor og bomvakt er fritatt kontingent.
Regnskap for 2017 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 – 1 år igjen) Anne-Gry Rønning-Aaby

Gamle Bygdevei 319,1284 Oslo
Tlf. 97584996
r-aaby@hotmail.com

Kasserer (1 år igjen) Nina Jacobsen

Molvigkaia 2, 1607 Fredrikstad
Tlf. 93259489
nnjacobsen@gmail.com

Styremedlem (1 år igjen) Terje Grefsli

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

Styremedlem (2 år) Rune Høilund

Sigtunet 10, 1408 Kråkstad
Tlf. 950 79 951
rhoilund@gmail.com

Styremedlem (2 år) Per-Kristian Hauge Pedersen Gamle Beddingvei 27 H,
1671 Kråkerøy
Tlf. 959 82 225
perkri-p@online.no

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

Revisor
Valgkomite
Valgkomite

5. Forslag til årsmøtet/ generalforsamlingen
Det var kommet inn 2 forslag til generalforsamlingen.
Det ble presisert at forslag må være skriftlig og inneholde skisse av løsning og kostnad
der det vil medføre utlegg for vellet.
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5.1. Det foreslås innført styrehonorar:
Forslag til vedtak: Styrets medlemmer gis fritak for medlemskontingent. I tillegg
betales et honorar på totalt kr 4000 til styrets medlemmer.
Korrigert forslag etter innspill under møtet:
Styrets medlemmer betales et honorar på kr 5000 hver. Styrets medlemmer skal
betale medlemskontingent som øvrige medlemmer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Endring vil gjelde fra 2019.

5.2. Forslag om å bytte de to bommene med en felles elektronisk bom
Forslag til vedtak fra forslagsstiller: Styret skal for kommende periode utrede og
behandle mulighetene for elektronisk bomløsning.
Det ble presisert at det kun er utredning som skal gjøres, endelig beslutning om vi
skal ha elektronisk bom, vil ikke bli tatt før på generalforsamlingen i 2019.
Forslaget ble vedtatt mot en stemme

6. Fastsettelse av kontingent
Det ble enstemmig vedtatt at kontingenten ikke økes, kontingenten for 2019 er kr 1000.
Betalingsfristen er 31.1.19 og betales til konto 1503.72.86122

7. Budsjett for 2019
Budsjettet må korrigeres med ny post for styrehonorar, for øvrig var det ingen innsigelser
til budsjett.
Korrigert budsjett vedlegges møtereferatet.

****
Fredrikstad, 23. august 2019

Anne-Gry Rønning-Aaby
Leder (sign)

Line Grønland
Sekretær (sign)

Nina Jacobsen
Kasserer (sign)

Trond Oscar Westereng
Styremedlem (sign)

Terje Grefsli
Styremedlem (sign)
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