Vinjeveien Vel
Protokoll fra årsmøte 17. august 2019
Sted: Saubua (Garasjen til Løypemaskina)
Møtet åpnet kl. 14.10
23 stemmeberettigede hytter var representert

Sak 1 Åpning
Roar Gulbrandsen utpekt som møteleder
Innkalling enstemmig godkjent
Saksliste enstemmig godkjent
Helge Hatlemark valgt som referent
Eva Brit Grosvold og Stein Garnes valgt til å underskrive protokollen.
Sak 2 Årsberetning 2018/2019
Møteleder og styreleder gjennomgikk årsberetningen.
Orientering og diskusjon vedrørende muligheten for å legge inn tett avløp. Det er møte i
formannskapet 4 september. De som vurderer å installere vannklosset oppfordres til å søke
kommunen individuelt før dette møtet. Styret oppfordres til og kommer til å jobbe videre med
saken. Vegmerking kommer i løpet av høsten. Utføres av kommunen.
Vedtak: Årsberetningen godkjent
Sak 3 Regnskap/balanse 2017/2018
Møteleder gjennomgikk hovedpunktene i regnskapet. Siden vellet har autorisert regnskapsfører er det
ikke behov for egen revisor. Regnskapet gjort opp, resultat på ca 56 000,Vedtak: Regnskapet godkjent.
Sak 4 Budsjett 2017/2018
Vedlikehold av vellets utstyr og eiendom bør prioriteres. Styret kan iverksette vedlikehold innen
rimelige grenser.
Vedtak: Budsjett 2017/2018 godkjent.
Sak 5 Saker
Ingen innmeldte saker
Sak 6 Valg
Eva Brit Grosvold presenterte valgkomiteens innstilling. Følgende ble valgt:
Leder: Erik Lund (Velges for 1 år)
Nestleder: Børre Johansen (2 år)
Sekretær: Helge Hatlemark (Ikke på valg ett år igjen)
Styremedlem: Jarle Vestby (2 år)
Styremedlem: Anne Eline Stenvoll (Ikke på valg ett år igjen)
Varamedlem: Joar Hagen (Velges for 1 år)
Varamedlem: Magne Holm (Velges for 1 år)

Valgkomité:
Simen Sollien
Svein Arnesen Hile
Heggen Myreng
(Utgående medlemmer av styret går inn i valgkomité).
Sak 7 Avslutning
Ny leder Erik Lund takket Per Eivind Grosvold og Simen Sollien for innsatsen i mange år i styret.
Ottestad 19. august 2019 Helge Hatlemark (referent)

Eva Brit Grosvold
Til orientering:
-Stikommite

Saker som ble tatt opp i etterkant av møtet:
-Biblioteket har flyttet innendørs og utvidet i den gamle søppelbua ved Saubua, mye brukt.
-Stikomiteen har ikke kommet opp å gå skikkelig. Medlemmer i vellet oppfordres til å melde inn forslag
til klopping/utbedring av stier si høst, slik at materialer kan kjøres ut med scooter i løpet av vinteren.
Ønske om at det etableres en gapahuk i barnebarn-avstand fra Tryvang. Eventuell dugnad til
våren/sommeren.
Vannpostsituasjonen i Fåfengveien:- Styremedlemmer og representtanter fra de andre grunneierne og
kommuneskogen har hatt møter med Cato Haugen, men det er ingen løsning pr i dag. Vellet får ikke
gjort stort mere.

