
Referat fra Årsmøtet i Storøen Velforening 23. juni 2007 
 
Årsmøtet 2007 ble avviklet i partyteltet på Nøysomheten under tungt regnvær. 
 
Dagsorden 

1. Innkalling 
2. Valg av møteleder og referent iflg. Vedtekter 
3. Opprop 
4. Valg av medlem til å underskrive protokoll 
5. Formalisering av fungerende revisors rolle 
6. Årsberetning 
7. Revidert regnskap for 2006 
8. Styrets budsjettforslag for 2007 
9. Eventuelle inkomne forslag 
10. Valg 
11. Årsmøtet avsluttes. 

 
 
1.  Innkalling 

Formannen ønsket de frammøtte velkommen. Det var ingen kommentarer til innkallingen 
og årsmøtet ble erklært som lovlig satt. 
 

2.  Valg av møteleder og referent iflg. Vedtekter 
Som møteleder ble valgt Odd Sørdal, og som referent ble valgt Morten Spongsveen. 
 

3.  Opprop 
Det var frammøtt 34 stemmeberettigede medlemmer og 1 iflg. fullmakt.  
 

4.  Valg av medlem til å underskrive protokoll 
Thor Friestad ble valgt til å underskrive protokoll fra årsmøtet. 
 

5.  Formalisering av fungerende revisors rolle 
Kristin Eknes har vært fungerende revisor i 2006, men ble ikke formelt valgt på forrige 
Årsmøte. Formannen ba om at Eknes ble godkjent som revisor av dette Årsmøtet før 
behandling og godkjenning av årets regnskap. Enstemmig godkjent. 
 

6.  Årsberetning  
Formannen leste opp Årsberetningen og det framkom ingen kommentarer. 
Årsberetningen ble enstemmig vedtatt. 
 

7.  Revidert regnskap for 2006  
Formannen gjennomgikk hovedpostene i regnskapet. Den finansielle stillingen er god og 
under god kontroll. Det framkom ingen spørsmål. Styret ble erklært ansvarsfrihet 
Revisors beretning ble lest opp og regnskapet for 2006 ble enstemmig godkjent.  
 



8.  Styrets budsjettforslag for 2007  
Styret har hatt som utgangspunkt at medlemskontingenten skal holdes på noenlunde 
samme nivå som foregående år. Kostnader for nedbetaling av bom på brua avsluttes i 
inneværende budsjettberiode.  
Det ble foreslått at det overføres mer penger fra brukskont til rentebærende kapitalkonto. 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 

9.  Eventuelle innkomne forslag 
Det er ikke kommet inn noen forslag for avstemning til Årsmøtet. 
 
For informasjon: 

Velforeningen er stevnet for Forliksretten av en av foreningens medlemmer. Saken 
gjelder uenighet om veier og stier i rode 1. Styret har engasjert advokat som i 
utgangspunktet avviser saken og krever å få dekket saksomkostningene av 
motparten.  

 
Golfklubben mener å ha belegg for at enkelte av hytteeiernes familier eller gjester 
har øvet hærverk på klubbens fasiliteter. Styret kan verken benekte eller bekrefte 
riktigheten av dette, men synes det er leit at mistanken kommer opp.  
Velforeningen henstiller til sine medlemmer om at de påser at deres 
familiemedlemmer eller venner avstår fra slike aktiviteter.  
Videre vil styret ta kontakt med TYG og be om at golfklubben tar ansvar i sitt 
område og innhenter informasjon om hvem som foretar hærverk eller tyveri. 

 
Hytteeierne har ofte flere generasjoner båter - noen av dem ligger permanent på 
land, men kunne være godt brukbare for andre. For naboene representerer de rot, 
for eierne kanskje dårlig samvittighet. På anmodning fra formannen om at at alle 
som hadde slike båter liggende skulle reise en hånd i været, viste kun denne tegn. 
Dette ble ikke helt godkjent av styret, og alle ble anmodet om at båtene ble merket 
til neste dugnad. Umerkede båter blir deretter kjørt vekk. Det framkom også forslag 
om at det blir lagt en symbolsk avgift på båter. Styret arbeider videre med en 
løsning. 
Det ble påpekt at det IKKE er tillatt med opptrekk av båter på Nøysomheten. 
 

10. Valg 
Valgkomitèens formann, Tore Øverås, har kommet opp med følgende forslag. 

• Formann   Odd Sørdal  Valgt for 2 år 
• Styremedlem 1  Terje Larsen  Valgt for 2 år 
• Kasserer   Lillian Lauritzen Valgt for 2 år 
• Sekretær  Unni Boberg   Valgt for 1 år 
• Rodemann Rode 1  Jarle Kristiansen Valgt for 2 år 
• Rodemann Rode 3  Jarle Nordby  Valgt for 2 år 
• Revisor    Kristin Eknes  Valgt for 1 år 
• Ny valgkomitè  Ellen Rønning  Valgt for 1 år 

   Thor Friestad  Valgt for 1 år 
 

11. Årsmøtet avsluttet 



Formannen takket for godt frammøte og erlærte årsmøtet 2007 for avsluttet. 

 

Før møtedeltakerne gikk hver til sitt ble det opplyst at renholdsverket nå har utplassert 
egne kontainere for innsamling av papp og papir. Disse er mørke grå av farge og er merket 
”Papir” - og skal IKKE benyttes til husholdningsavfall. 

Styret ble anmodet om å utarbeide enkel regler for hyttefeltet. Dette kan være til nytte for 
nye hytteeiere, besøkende eller leietakere.   

 

 

 

 

Morten Spongsveen      Thor Friestad 

        


