
STORØEN VELFORENING 
 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I STORØEN VELFORENING 200506 
 
Sted:  Fellesplassen 
 
1. Valg av møteleder og referent iflg vedtekter 

Som møteleder ble valgt Terje Marka og som referent Ellen Rønning. 
 

2. Opprop 
Det var 42 stemmeberettigede tilstede, - inkl. 6 fullmakter. 
 

3. Valg av et medlem til å underskrive protokollen 
Ditlef Knudsen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 

4. Årsberetning 
Møteleder leste årsberetningen og besvarte spørsmål i tilknytning til denne. 
Spørsmål som ble stilt belyses nærmere under pkt 9. Informasjon fra styret. 
Årsberetningen ble godkjent. 
 

5. Revidert regnskap for 2005 
Terje Larsen gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2005. 
Regnskapet ble godkjent uten bemerkninger. 
 

6. Innkomne forslag 
Møteleder valgte å behandle innkomne forslag før budsjettetforslaget, da 
et av forslagene kunne få innvirkning på budsjettet. 
 
Det forelå 2 innkomne forslag til årsmøtet . 
 
a) Forslag til ordensregler/vedtektsendringer for hyttefeltet på Storøya 
    Forslagstiller: Bjørn Ilaug. 
 
Årsmøtet så det meningsløse i at hytteeierne ikke skal kunne jobbe på hyttene og i hagene 
sine i helger og ferier.  Og hvem skal utnevnes til å følge opp en slik ordensregel? 
 
Forslaget ble enstemmig avvist. 
 
Årsmøtet oppfordret derimot hver enkel hytteeier til å utøve sunn fornuft og respektere 
helligdagsfreden. 
 
b) Forslag om innkjøp av flishugger 
    Forslagstiller:  Styret 
 
Det ble meningsutvekslinger mht sikkerhet, vern, forsikring etc dersom Velforeningen 
skulle gå til anskaffelse av egen flishugger.  



 
Tor Brandt hadde innhentet tjenester og prisoverslag fra Bygdeservice – et firma som har 
den rette kompetansen til å utføre denne typen arbeid, - det være seg kutting, 
komprimering, fjerning av kvist fra depotet etc.  
 
Årsmøtet ga styret fullmakt til – i en prøveperiode – å vurdere hva som er mest 
hensiktsmessig og effektivt for å få redusert tilveksten i kvistedepoet. 
 

7. Styrets budsjettforslag for 2006 
Terje Larsen gjennomgikk budsjettet for 2006. 
Budsjettet ble godkjent uten bemerkninger. 
 

8. Valg 
Følgende var på valg:  Formann for 1 år, viseformann,  sekretær, styremedlem 2, 
tillitsmann i rode 2 og 4. 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  Sammensetningen av det nye styret 
blir således: 
 
Odd E Sørdal             formann for 1 år   
Terje Marka               viseformann 
Lillian Lauritzen        kasserer 
Ellen Rønning            sekretær 
Terje Larsen               styremedlem 1 
Morten Spongsveen   styremedlem 2 
 
Thor Friestad              tillitsmann rode 1 
Børre Aspmo              tillitsmann rode 2 
Jarle Nordby               tillitsmann rode 3 
Eigil Spongsveen        tillitsmann rode 4 
 

9. Informasjon fra styret 
WEB-siden ble presentert av Tor Brandt.   
Vi har nå fått vår egen web-side med flg adresse:  www.storoen-velforening.com 
Sidene inneholder bl.a. historikk , nyttig informasjon om hyttefeltet, e-postmulighet til 
styret, dokumentarkiv (kreves passord, som vi kommer tilbake til). 
Web-siden har kun kostet oss kr. 1.000,-  for en 5-års periode, og  vi har allerede 
reklameinntekter for 2 års drift.  Stor takk til Lars og Tor Brandt  som har gjort dette 
mulig. 
 
Opprydding/reparasjon.   Styret ser på det som en selvfølge at hytteeierne  
reparerer/rydder opp etter seg på veier og  fellesarealer når det er nødvendig.  
 
Bålbrenning er forbudt  i perioden april-september (kommuneforskrifter) 
 
Bomlåsing.  Det er viktig at alle bommene er låst til enhver tid.  En god ting  
kan tydeligvis ikke gjentas for ofte.  
 
Båndtvangen  gjelder hele året på Storøya. 
 

http://www.storoen-velforening.com/


Vann og avløp.   Hole kommune kartla utslippene fra hyttene ifjor, og teknisk sektor skal 
i de nærmeste dagene ha et møte om hva som skal skje videre.  Det er visstnok to 
alternativer: Kommunal kloakk eller flere ”mini”-anlegg.  Styret i velforeningen vil så 
bli kontaktet for et samarbeide om den beste løsningen for hyttefeltet. 
 
Parkering i hyttefeltet er forbudt.   Kan gjentas til det kjedsommelige. 
 
Lys på Kvisla p-plass.  Dekkes av hytteeierne i rode 4.  
 
Vannboring.    Man behøver ikke å innhente tillatelse fra kommunen for å bore etter 
vann.   Iflg. innhentet anbud er prisen  ca. 35.000 pr hull (dekker 5 hytter).   Det er en 
fordel at flere går sammen for å begrense hullene, og at spørsmålet tas opp i hver enkel 
rode.  Vannkvaliteten skal være meget god. 
 
Veiskilt/kart.   Styret har til hensikt å lage et kart/veiskilt  som skal henge på  
oppslagstavlene.  Til orientering er veinavn og veinummer til hver enkel hytte skrevet inn 
i adresselistene som ble sendt ut sammen med årsmøteinnkallelsen.  Postnummeret er 
3531 Krokkleiva.  På hjemmesiden til Hole.no er det også mulig å se de forskjellige 
adressene. 
 
E-mail adresser.  Det oppfordres sterkt til å melde fra til styret om ev. endringer  av e-
mail adresser, postadresser og telefonnummer.   
 
Avstandsbøyer.  Styret vil ila forsommeren sørge for avstandsbøyer ved badeplassene. 
 
Nøkler.  Nøkler og nøkkelkort kan bestilles hos Terje Marka. 
 
Feiing av piper.  Det forelå spørsmål fra Ditlef Knudsen om rutiner ved pipefeiing.  
Styret vil undersøke med brannvesenet når det gjelder dette. 
 
Otto  Pedersen  ble takket for sitt mangeårige arbeid som revisor for Storøen velforening 
 

10.  Årsmøtet avsluttes 
 
 

Ditlef  Knudsen                                                                                                  Ellen Rønning  
Sign.                                                                                                                    referent 
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