
REFERAT - GENERALFORSAMLING SOLBUKTA VEILAG, 24. MAI 2008

Det var 22 stemmeberettigede til stede. 
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)

Arne Sørby ønsket velkommen. Odd Hannestad ble valgt som møteleder og Arne Sørby som referent. 
Vigdis Sørensen og Øystein Lund ble valgt til å underskrive protokollen.

Beretningen:

Styrets beretning ble delt ut på møtet og var dessuten lagt ut på hjemmesiden. 
Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt og omhandlet:

• Informasjon om styremøter og 3 saker behandlet i perioden.
• Avrapportering av undersøkelse om eventuell miljøfare ved bruk av asfaltgranulat. 
• Vedlikehold av veiene utført i 2007.
• Vedlikehold vinter 2007/08; brøyting og strøing.
• Diverse informasjoner.

Beretningen ble tatt til etterretning.

Regnskap:

Regnskapet ble levert ut til møtedeltagerne. Revidert regnskapet for 2007 ble gjennomgått.
Driftsregnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr. 2.370,-. 
Inngående balanse beholdning bank viser kr. 75.808,-
Regnskapet legges ut på nettsiden.

Regnskapet ble tatt til etterretning.

Budsjett 08/Vedlikeholdsplan:

Forslag til utbedringer for 2008 ble fremlagt fra Styret, etter at befaring sammen med entreprenør var utført i
forkant av generalforsamlingen. Kostnader for de enkelte delprosjekter mottatt fra entreprenør.
Rammeplan for vedlikehold 2007:
1. Korsveien fra Degvold/Lund til Skogfaret, klargjøring og legging av asfaltmasse. Kr. 7500,00
2. Bakken Haslumbråteveien, vestsiden renskes mot fjell og hekk, pålegging av masse og dosering. 
    Øverst i bakken, finne oppkomme og drenere ut til grøft. Kr. 10500,00
3. Skytterveien fra Jettegrytestien til Tørnkvist, legge på masse + fjerning av stein i svingen. Kr. 4500,00 
4. Skytterveien fra nr. 13 til Tyttebærveien, heve veinivået ca. 20 m. Kr. 6500,00
5. Ekenebakken ved Korsvn 23, profilere vei, renske grøft og pålegging av masse. Kr. 9500,00
6. Billass med masse til dugnaden. Kr. 3500,00
7. Skraping 2 ganger pr. sesong. Kr. 4000,00
Sum vedlikeholdsbudsjett kr. 46000,00, med tillegg av mva til sammen kr. 57500,00
Øvrige budsjettposter er ført i regnskapsoversikten.

Budsjett og vedlikeholdsplan godkjent.

Det kom en bemerkning om at skrapingen siste høst ikke var fullgod. 
Det ble også bedt om at styret ber entreprenør om å utføre årets vedlikeholdsarbeide så snart som mulig.  



Vedtakssaker:

Styret hadde foreslått endringer til § 5 i vedtektene, med justering av antall styremedlemmer, innføring av
valgordning og noen ”kosmetiske endringer i ordlyden i første avsnitt.
Styrets forslag ble delt ut på møtet. Det fremkom et par forslag til retting/tilføyelser, som ble tatt inn i ordlyden
før avstemming. Følgende endring ble lagt fram for avstemming av første avsnitt av § 5:
Generalforsamling avholdes en gang pr. år innen utgangen av juni måned.
På generalforsamlingen velges Veilagets styre bestående av: 1 Leder og tre medlemmer. Medlemmene velges
for 2 år av gangen, der maksimum 2 personer kan velges nye hvert år.
Det velges også 2 personer til valgkomite, der maksimum 1 person kan velges ny hvert år.
Leder er også medlem i styret i Solbukta Vel.    

Denne vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt.
 
Fra fjorårets generalforsamling ble det fremmet forslag om at styret skulle vurdere om deltagelse i dugnad
skulle medføre reduksjon i kontingenten.
Dette ble behandlet på styremøte 05.04.2008 og innstillingen fra styret ble som følger:
Anbefaler ikke en slik ordning, dette vil medføre mer byråkrati. Dessuten utføres nå det meste arbeidet
maskinelt og oppgavene til dugnaden blir derfor av det lettere slaget. Dette arbeidet bør ses på som en
sosial sammenkomst i sammenheng med årsmøtet. 
Styret henstiller også til at man gjennom sesongen praktiserer ”feiing for egen dør”, ved for eksempel
å holde vegetasjonen i god avstand fra veien, fylle igjen hull, etc.  
Møtet kom ikke med innvendinger til innstillingen; ansees derfor som godkjent. 

Kontingent for 2009.
Denne posten var uteglemt i innkallingen som eget punkt, men vist i budsjettoppsettet.
Styret fremla forslag om at kontingenten for veivedlikehold 2009 forblir uendret.
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Eventuelt.

Det ble referert til noen nye saker, som var medelt før og i løpet av møtet, som det nye styret skal vurdere til
neste års planer.

- Forslag (fra Øystein Lund) om å etablere snuplass ved Jettegrytestien/Blåbærveien.
- Ønske om ”autovern” ved Korsveien 12, eventuelt ny belysning.
- Oppsetting avskilt ved innkjøringen til Korsveien som viser ”Privat vei” og ”Blindvei” .

Valg:

Valgkomiteen hadde utført sine forberedelser og funnet kandidat til avgående styremedlem (kasserer).
Møtet godkjente følgende ny sammensetning av styre, revisor og komité.

Styret: Gjenvalg av Arne Sørby som Leder (1 år), Dag Barstad (2 år) og Kari Stensvold (1 år).
Ny kasserer Ole Mjelva (etter Odd Hannestad), velges for 2 år.
Tove Andreassen går ut av styret som resultat av endringene i vedtektene.

Revisor: Gjenvalg > Grete Nyseth

Valgkomite: Gjenvalg > Per Ove Pedersen (2 år) og Jon Andersen (1 år)

Frogn, dato: 27. mai 2008

(sign) (sign) (sign)
-----------------------------     ----------------------------- -------------------------------



Arne Sørby / Referent Vigdis Sørensen / Protokoll Øystein Lund / Protokoll
   


