
 
Til: Alle medlemmer 

Kopi: Eirik Nørgaard 

 

Referat fra årsmøte i Storøen Velforening 2012 

 
Årsmøtet i Storøen Velforening ble avholdt 30.6.2012 kl. 14.25 nedenfor tomt 17A på Storøya.  
 
1. Innkalling  
Styrets leder ønsket velkommen og innkallingen ble vedtatt.  
 
Det ble avholdt ett minutts stillhet for Ole Vidar Nohr som er gått bort det siste året .  
 
2. Valg av møteleder og referent iflg. vedtektene  
Helge Wettre ble valgt som møteleder og Unni Boberg som referent.  
 
3. Opprop  
Det møtte  35 stemmeberettigede  medlemmer.  
 
 
4. Valg av medlem til å underskrive protokoll  
Bjørn Ilaug (2B) og Arvid Eknes (14C) ble valgt til å underskrive protokollen.  
 
5. Årsberetning for 2011  
Årsberetningen ble vedtatt  
 
6. Revidert regnskap for 2011 
Regnskapet ble presentert av Ellen  Sandli og godkjent med følgende kommentarer: 

 Åtte medlemmer har ikke betalt velkontingenten for 2011 

 Alle medlemmer har nå epost-adresse og krav om betaling av velkontingent sendes derfor elektronisk fra 
2012. Styret ber alle huske å sende endringer i epost-adresse til sekretæren. Kassereren ber om 
leserbekreftelse når krav (i pdf-format) sendes ut. 

 
7. Styrets budsjettforslag for 2012 
Utsendt budsjettforslag ble gjennomgått av kasserer og godkjent uten kommentarer. Velkontingent for 2011 er satt 
til  kr 1949 for 78 medlemmer og kr 1782 for ett medlem.  

 I forbindelse med diskusjon av forbruk til kvistdeponi, orienterte Eirik Nørgaard om følgende regler for 
deponering: Kun naturmateriale skal kastes på kvistdeponiet (ikke spiker...). Røtter med jord og stein kan 
bringes til Golfklubbens deponi bak hull nr 2. 

 
8. Velforeningens overtakelse av oppgaver som skal videreføres etter SVAL 

Storøen Velforening overtar oppgaver som skal videreføres etter SVAL på grunnlag av beskrivelse i vedlegg til SVALs 

årsmøte. Velmedlem som ikke har vært med i SVAL skal nå eller i fremtiden ikke belastes kostnader relatert til 

overtakelse av oppgavene. 

 

9. Orienteringer:  

a. Status ny reguleringsplan: Forslaget fra Hole kommune/Storøen Velforening til Buskerud fylkeskommune 

er på 115 m  og 5 meters mønehøyde. Ilaug tok opp saken med korrespondansen mellom fylkesmannen 

og Hole kommune og ønsker eventuelt  å komme tilbake til dette senere.  Fra styret bemerkes det under 

møtet  at innspill vanskelig kan tas med inn i en sak hvor saksbehandlingen allerede er i gang, og at 

faglige uenigheter vil forekomme, selv i fylkeskommunen. 



 
 

b. Bruksnummersaken: Kommunen vil vente på utfallet av 

reguleringssaken.  Jordskifteretten er nå i gang med arbeidet. De fleste hytteeiere har svart på Eirik 

Nørgaards henvendelse om ønsket om å få tinglyst eget bruksnummer og rett til plassering av båt på 

øya. Opplysninger om dette må oversendes Jordskifteretten og Hole kommune. 

c. Orientering om den nye web-siden:Storvel.no er nå etablert som Velforeningens nye hjemmeside. 41 

personer har besøkt siden 287 ganger siden ultimo mai. Fra nå vil Storvel.no være styrets 

informasjonskanal. Medlemmer vil kun få ”et lite pip” når det er lagt ut større nyheter. Vi oppfordrer alle 

medlemmer til å bruke siden. Vi minner spesielt om ”Kjøp og salg” og ”Bilder”. Jo flere som bidrar med 

stoff, jo bedre blir siden! Nyheter finner du i sidens høyre kolonne. 

 

10. Innkomne forslag/innspill fra medlemmene 

Det var ingen innkomne forslag. 

 

11. Valg  
Valgkomitéen har bestått av Elisabeth Reinertsen og Trygve Angvik. Styret har merket seg at valgkomitéens forslag 
ikke var kommet med i innkallingen og beklager dette. Følgende forslag fra valgkomitéen ble vedtatt ved 
akklamasjon :  
 
Gjenvalgte for to år:  
Nestleder : Steinar Schau (26A)  
Styremedlem 1 : Unni Boberg (5C)   
Rodeleder rode 2:   Pål Berntsen (8B)  
Nyvalgt: 
Rodeleder rode 4 :  Jan Erik Korgerud (24B)   
 
Valgkomité 2013:  
Sittende valgkomité sa seg villig til å fortsette ett år. 
 
11. Årsmøtet avsluttes  
Under jubel og akklamasjon overrakte styret SVAL-styrets medlemmer blomster og gavekort som takk for utmerket 
innsats med SVAL-arbeidet! SVAL-styret og det nye styret ble foreviget! Føg med på nettsiden, bilder legges ut der 
etter hvert!  
 
Styrets leder takket avtroppende medlem for innsatsen i styret. Deretter ble det takket for godt oppmøte og 
årsmøtet ble erklært for avsluttet.  
 

    
Referent: Unni Boberg  

 

 

Valgt til å underskrive protokollen:                

        
        Bjørn Ilaug      Arvik Eknes      


