
REFERAT - GENERALFORSAMLING SOLBUKTA VEILAG, 19. MAI 2007 
 
Det var 25 stemmeberettigede tilstede.  
Generalforsamlingen var kunngjort ved oppslag og på hjemmesisden www.solbukta.net 
 
Det sittende styret har i perioden bestått av:  
Arne Sørby (leder), Tove Andreassen, Kari Stensvold, Dag Barstad, og Odd Hannestad (kasserer) 
Kari Stensvold er kontaktperson for Solbukta Vel. 
 
Arne Sørby ønsket velkommen. Arne Sørby ble valgt som møteleder og Odd Hannestad som referent.  
Bjørn Utsigt og Stein Olaussen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Beretningen: 
 
Styrets beretningen ble delt ut på møtet og var dessuten lagt ut på hjemmesiden.  
Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt og omhandlet: 

• Vedlikehold av veiene utført i 2006. 
• Vedlikehold av veibelysningen. 
• Strøkasser. 
• Brøyting/strøing. 
• Rekkverket over broen. 

 
Beretningen ble tatt til etterretning. 
 
 
Regnskap: 
 
Regnskapet ble levert ut til møtedeltagerne, og var dessuten lagt ut på hjemmesiden i forkant. 
Revidert regnskapet for 2006 ble gjennomgått. 
Driftsregnskapet ble gjort opp med et underskudd på kr. 87.394,-. Overskridelsen skyldes i hovedsak at 
budsjetterte aktiviteter for 2005 først ble utført i 2006. Inngående balanse beholdning bank viser kr. 73.438,- 
 
Regnskapet ble tatt til etterretning. 
 
 
Budsjett 07/Vedlikeholdsplan: 
 
Forslag til utbedringer for 2007 ble fremlagt fra Styret.  
Rammen for 07 er beskjeden da man ikke har anledning til å redusere kassabeholdningen til under den anbefalte 
sikkerhetsbeholdningen. 
 
Rammeplan for vedlikehold 2007: 
1. Spregning og grøfting ved Korsveien 29. 
2. Legge på masse, ca. 25 m, ved Korsveien 38. 
3. Fullføring av utbedring av rekkverket over broen. 
4. Sprenging og legging av rør ved Skytterveien 3. 
5. Sprenging av grøft ved Skytterveien 4. 
6. Legging av asfaltmasse fra Lund/Heistad og oppover Korsveien.  

Kommentar fra forsamlingen vedrørende asfaltmasse:  
Det bør ikke benyttes miljøfarlige materialer ved utbedring. Styret pålegges å undersøke hvorvidt 
asfaltsubbus kan benyttes til utbedringsarbeid.   

 
Budsjett og vedlikeholdsplan (med kommentar) godkjent. 
 
 
 
 



 
Vedtakssaker/Innkomne forslag: 
 
Innspill vedr. innføring av differensiering av Kontingent for 2008: 
 
I.h.t. vedtektenes pkt. 4 kreves det ikke vedtektsendringer for å kunne beslutte en ny struktur for kontingent da 
det er generalforsamlingen som til enhver tid beslutter kontingentens størrelse. 
 
1. Forslaget om differensiert kontingent ble tatt opp til avstemming: 
 Resultat:  22 stemte for, 3 mot. 
 
 Vedtak: Veikontingenten for 2008 blir differensiert. 
 
2. Det ble deretter diskutert ulike prinsipper for inndeling samt nivåer.  
 Det fremlagte forslaget fra Styret til størrelser ble tatt opp til avstemming 
 Resultat: Styrets forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer 
 
 Vedtak: Nye kontingentsatser for 2008: 
   Hyttebeboere kr. 1.000,-  

  Fastboende kr. 2.000,- 
  Næringsdrivende kr. 3.000,- 

 
  Styret gis i oppgave å fordele veilagets medlemmer i de ulike kategoriene.  
 

3. Det ble fremsatt forslag om at styret til neste generalforsamling bør vurdere om fremmøte skal medføre 
    reduksjon i kontingenten. 
 
 
Valg:  
  
Styret: Alle styremedlemmene ble gjenvalgt. 
  
Ny revisor: Grete Nyseth 
 
Valgkomite: Jon Andersen og Per Ove Pedersen 
 
 
 
Frogn, dato: 24 juli 2007 
 
 
(sign)     (sign)     (sign) 
-----------------------------      -----------------------------  ------------------------------- 
Odd Hannestad / Referent  Bjørn Utsigt / Protokoll   Stein Olaussen / Protokoll     


