
Til: Alle medlemmer, grunneier

Referat fra årsmØte i Storøen Velforening 2015
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Årsmøtet ble avholdt på fellesplassen Nøysomheten lørdae 20. iuni kl. 12.00.

1. Godkjenning av innkalling

lnnkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent

Styreleder Helge Wettre ble valgt som møteleder. Styrets sekretær Hans Petter Gravdahl ble valgt som

referent.

3. Opprop

Det møtte 40 stemmeberettigede medlemmer. I tillegg var 3 medlemmer representert ved fullmakt. Også

grunneier møtte. Wencke Strand ble ønsket velkommen som nytt medlem.

Øystein Fredriksens samboer Aslaug Foss' bortgang ble markert med ett minutts stillhet.

4. Valg av ett medlem til å skrive under protokoll

Thor L. Friestad ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Årsberetnin gfor 20t4.Vedlagt innkalling.

Årsberetningen ble godkjent uten merknader. Styret skal følge opp spørsmålet om det er mulig å sende ut

kontingent tidligere enn det gøres i dag. Videre oppfordres medlemmer som av ulike årsaker ikke har

anledningtilå delta på dugnadertilå ta kontakt med rodelederforå blienige om en oppgave som kan utføres

på et annet tidspunkt enn dugnaden.

5. Regnskaper for 2Ot4. Vedlagt innkalling.

A) Regnskap Etter-SVAL: Regnskapet ble vedtatt.

B) Regnskap Velforeningen: Regnskapet ble vedtatt, forutsatt oppretting av en feilføring knyttet til rode 2. En

redegjørelse for utgifter knyttet til subbus vil bli utsendt til medlemmene.

7. Styrets budsjettforslag for 2015. Vedlagt

Budsjettet ble vedtatt. Velkontingent for 2015 er satt 1400 kr. Under sak 10 kom det så opp et forslag om å

endre budsjettet. Dette ble vedtatt, jf. sak 10.

Styret fglger opp et spørsmål som kom opp om hvorvidt det er mulig å opprette et eget oppsamlingssted for
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8. Orienteringer

To tema ble gjort rede for og diskutert:

a. Grunnlag for å fastsette festeavgift pr. må1, med utgangspunkt i nylig vedtatte tomtefestelov.

Oppfølging: Styret følger opp i et samarbeid med grunneier, og blir enige om mål for arbeidet,

organisering av prosessen og fremdriftsplan.

b. Kjøp av tomter: Styret har tidligere oppfordret medlemmer som vurderer å kjøpe tomt om å melde

seg for styret, slik at man ev. kan organisere seg i en gruppe som sammen kan forhandle med

grunneier. Oppfordringen ble gjentatt. Grunneier fremholdt at gruppen måtte være av en viss

størrelse for at dette skulle være aktuelt, uten at relevant størrelse ble nærmere angitt.

9. !nnkomneforslag/innspillfra medlemmene

o Endring iVelforeningens vedtekter §2 annet ledd " Medlemmene er pliktige til å betale
årlig velforeningskontingent."
Etter gjeldende regler endres §2 annet ledd til: " Medlemmene er pliktige til å betale årlig

velforeningskontingent som fastsettes av årsmøtet/generalforsamlingen. Etter to
purringer, et inkassovarsel og en betalingsoppfordring (alle med 14 dagers frist), sendes
'saken tilforliksrådet. Hytteeieren bærer kostnader dette måtte medføre. Ved eierskifte

for hytte, skal ubetalt velkontingent være betalt før eierskifte skjer".

Forslag til ny for:mulering ble ikke vedtatt, men styret fikk full tilslutning til intensjonen i

forslaget. Styret fikk fullmakt til å formulere ny vedtektstekst itråd med dette.

10. Storøen Velforening 50 år - Jubileumsfest

Festkomiteen hadde sendt ut forslag til opplegg for arrangementet, som arrangeres på fellesplassen

Nøysomheten22. august kl 17. Det økonomiske opplegget baserte seg på 150 gjester og en egenandel på 300

kr per person. Årsmøtet sluttet seg til forslaget til opplegg for arrangementet, men ønsket å redusere

egenandel til 150 kr per person. Årsmøtet vedtok at beløpet som velforeningen dekker, Økes fra 10 000 kr til

33 000 kr.

11. Valg av styre og rodeledere

For 2015 ble følgende enstemmig valgt, for en toårs periode:

Styrets leder: Lars Kristiansen

Kasserer: Ellen Sandli (gjenvalgt)

Rodeleder rode 1: Roy Hansen

Rodeleder rode 3: Ole lngvald Storeide
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Til vervet som styremedlem 1 ble det votert mellom Unni Boberg (foreslått av valgkomiteen) og Terje Marka

(benkeforslag). Med 17 stemmer for Unni Boberg, 21 stemmer for Terje Marka og 5 avholdende ble Terje

Marka valgt.

Valgkomite: Tradisjonen tro går avgående styremedlemmer inn i neste års valgkomite. Valgkomiteen for 2016

består dermed av Helge Wettre, Unni Boberg og Kristian Knutsen.

L2. Årsmøtet avsluttes

Årsmøtet ble avsluttet ved at styret ved Ellen Sandli takket Helge Wettre for strålende innsats gjennom fire år,

og overrakte både tornebusk, vin, chilinøtter og Non Stop. Helge overrakte så lederklubba til påtroppende

leder Lars Kristiansen.

For styret i Storøen velforening, 27 . juni 2Ot5
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