
 

Solbukta Veilag – ordinær generalforsamling 1999 
Søndag 6. juni kl. 11.50 hos Arne Sørby. 

 

Det møtte 19 medlemmer. 

Formann Odd Hannestad ønsket velkommen. Arne Sørby ble valgt til møteleder og Ole 
Mjelva til referent. 

Årsberetning:  Formannen gjennomgikk årsberetningen. Største arbeid i 1998 var 
legging av duk i Korsveien. Sommervedlikeholdet i inneværende år er delvis avhengig 
av hvor store ressurser som er brukt på vintervedlikeholdet (brøyting/strøing); denne 
vinteren har det vært kostbart. 

Under Øvrige forhold ble det en diskusjon om vinterbrøytingens fordeler/ulemper og 
forsikringsmessige konsekvenser. Det er 8 registrerte fastboende i området. 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Liz Dreyer Petterson og viste et underskudd 
på kr. 12 734,–. Det ble bemerket at underskuddet egentlig var større, på grunn av 
oppgaver som var budsjettert i 1997 og som ikke ble utført før i 1998. 

Med disse bemerkninger ble regnskapet godkjent. 

Forslag til budsjett for kommende år ble presentert av formannen. På grunn av 
Brøytelagets dårlige økonomi (i praksis konkurs) med bebudet kontingentøkning her, 
ble det en viss forvirring m.h.t. kontingenten i Veilaget. Denne er imidlertid ikke 
foreslått endret i budsjettet. 

Innkomne forslag: Det var innlevert forslag fra Are Dammann om utvidelse av 
Veilagets ansvarsområde opp til Haslerud. Styret foreslo alternativt at konsekvensene 
ved å utvide ansvarsområdet med flere navngitte småveier blir utredet og fremlegges 
til behandling for neste års generalforsamling. Dette ble enstemmig vedtatt. 

Styrets forslag om utmelding av Brøytelaget ble gjennomgått av formannen. Veilaget 
vil tjene på dette, da vi betaler for mye til Brøytelaget i dag. For brøyting inn i 
småveier (i henhold til oversikt) foreslår styret at beboerne her betaler for denne 
brøytingen selv, men at betalingen innkreves av Veilaget – forskuddsvis. Styrets forslag 
ble enstemmig vedtatt, med virkning fra kommende vinter. 

Valg:  Styrets medlemmer var villige til gjenvalg, og ble enstemmig gjenvalgt: 

 Formann: Odd B. Hannestad 
 Kasserer: Liz Dreyer Petterson  
 Styremedlemmer: Kjell Solberg 
  Bjørn Utsigt 

 

 

 

Ole Mjelva 

referent 

Fred Claterbos     Bjørn Utsigt 
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