
REFERAT - GENERALFORSAMLING SOLBUKTA VEILAG, 16. MAI 2009

På deltagerlisten ble det registrert 26 stemmeberettigede til stede. 
Generalforsamlingen var kunngjort ved oppslag, i posten og på hjemmesisden www.solbukta.net

Det sittende styret har i perioden bestått av: 
Arne Sørby (leder), Kari Stensvold, Dag Barstad og Ole Mjelva (kasserer).

Arne Sørby ønsket velkommen. Ole Mjelva ble valgt som møteleder og Arne Sørby som referent. 
Per O. Pedersen og Oscar Holt-Seeland ble valgt til å underskrive protokollen.

Beretningen:

Styrets beretning var sendt ut på forhånd og var lagt ut på hjemmesiden. 
Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt og omhandlet:

• Informasjon om styremøter og 5 saker behandlet i perioden.
• Vedlikehold av veiene utført i 2008.
• Vedlikehold vinter 2008/09; brøyting og strøing.
• Informasjon vedrørende vedlikeholdsplan 2009.

Beretningen ble godkjent uten kommentarer.

Regnskap:

Regnskapet ble levert ut til møtedeltagerne. Revidert regnskapet for 2008 ble gjennomgått.
Driftsregnskapet ble gjort opp med et overskudd på kr. 2.358,88 
Beholdning bank pr. 31/12 viser kr. 78.163,98
Regnskapet legges ut på nettsiden.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

Budsjett 09/Vedlikeholdsplan:

Styret har utført befaring av veien i forbindelse med styremøte 25. april d.å.
Dette resulterte i følgende vedlikeholdspunkter for 2009:
1. Vedlikehold før/ved årets dugnad.
a) Felling av trær i forbindelse med linjerydding ved Korsveien 12.
b) Et lass med asfaltmasse til fylling av hull etc og utbedring ved bussholdeplassen.
c) Leie av container for opprydding etter trefelling.
2. Korsveien fra Nils Vogt til Nissedalsveien. Grøfting fra steinmur til Nissedalsveien. Nytt rør over veien,
   fjerning av høy stubbe, ny innkjøring/rør til K.v. 9. Fra Simonsen til Nissed.v. dosering mot 
   Simonsen. Avklaring med Vivi Pedersen og Simonsen.
3. Skytterveien fra nr. 13 til Tyttebærv. Veiduk, kult og toppmasse og heving av vei nivået.
4. Over brua Haslumbråteveien. Høvling ned ca. 10-15 cm for å avrette.
5a. Haslumbråteveien 13 (v/Petterson); grøfting langs hekk fra innkjøring til Solberg og nordover med
   nytt overløp.
5b. Øverst i bakken, finne oppkomme og drenere ut til grøft (restpunkt fra 08).
6. Påfylling av toppmasse visse strekninger, nærmere anvisning hvis aktuelt. 
7. Ekenebakken. Ny befaring for nye tiltak. Kjell Solberg bistår.
8. Skraping etter behov.
9. Leie av Liftbil for linjerydding og arbeide med veibelysning. 
   Justering av lysarmatur ved postkassene og fotocellen ved Haslumbråtevn. 13

Disponibel sum for vedlikehold er ca. 70.000 inkl mva.
Styret fikk godkjenning og fullmakt til å prioritere innenfor denne rammen.



Vedtakssaker:

En sak var innmeldt fra Liv Nome: 
”Miljø, hogst og vei; med henvisning til brev og rapport fra Norsk Ornitologisk forening av 13. nov. 2006”.
Denne saken ble flyttet til Eventuelt.

Kontingent for 2010.
Denne posten var ikke spesifisert i innkallingen som eget punkt, men vist i budsjettoppsettet.
Styret fremla forslag om at kontingenten for veivedlikehold 2010 forblir uendret.
Dette ble enstemmig vedtatt. 

Eventuelt.

Liv Nome ønsket å fremme forslag om at all ytterligere trefelling på fellesområdene skulle stoppes umiddelbart.
Liv redegjorde for sine synspunkter på saken og delte ut kopi av brevet fra 2006 til de enkelte. 
Styret fikk overlevert en kopi av hele rapporten inklusive brevet.
Saken ble kommentert av flere av møtedeltagerne og skapte til sine tider litt ”temperatur”, da mange i
forsamlingen ikke delte Livs saksfremstilling.
Det ble ikke enighet om noen formulering for avstemming.
Styret tar deler av innlegg og kommentarer med seg til behandling i styremøte. 

Valg:

Valgkomiteen har bestått av Per O. Pedersen og Jon Andersen.
Per Ove orienterte om komiteens forarbeid, dvs det var ikke kommet fram behov for nye kandidater, da de som
var på valg var villige til å fortsette.
Møtet godkjente følgende ny sammensetning av styre, revisor og valgkomité.

Styret: Gjenvalg av Arne Sørby som Leder (2 år), Dag Barstad (1 år) og Kari Stensvold (2 år) og 
Ole Mjelva (1 år) som kasserer.

Revisor: Gjenvalg > Grete Nyseth

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

Frogn, dato: 18. mai 2009
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