
Referat fra generalforsamling i Solbukta Veilag  2010
Møtet ble satt ved Ekene lørdag 22.5. kl. 11.10. 28 stemmeberettigede var tilstede.

Styreleder Arne Sørby ønsket velkommen. Per Ove Pedersen ble valgt som møteleder, Ole Mjelva
som referent og Robert Lorange og Terje Bjøro til å undertegne protokollen.

Årsberetning

Møteleder leste opp styrets utkast til årsberetning. På oppfordring redegjorde han også for årets
vedlikeholdsplan. Det kom også spørsmål om brøyting/fresing og stensprut i den forbindelse.
Etter det ble årsberetningen godkjent.

Regnskap
Kassereren redegjorde for årsregnskapet, som viste stor aktivitet. Regnskapet ble godkjent.

Budsjett

Det foreslåtte budsjettet for 2010 ble oppjustert med 15 000,– etter at en misforståelse var
oppklart, og ble deretter godkjent.

Kontingent 2011

Styreleder redegjorde for styrets forslag om sonedifferensiert kontingent etter en inndeling med 3
soner: Sone 1 t.o.m. Nissedalsveien, sone 2 til start Skytterveien (inkl. hele Korsveien) og resten i
sone 3.
Etter diskusjon frafalt styret sitt opprinnelige forslag og gikk inn for Jon Andersens alternative
forslag om bare 2 soner. Dette ble vedtatt mot 6 stemmer. Fra 2011 gis 50% rabatt til dem som bor
i sone 1, mens resten betaler ordinær kontingent.

Andre forslag

Det var innkommet forslag fra Tove Andreassen om at styrets medlemmer skulle få fri kontingent
fra 2011.
Etter debatt ble dette omgjort til at det utbetales et styrehonorar tilsvarende ordinær kontingent for
styremedlemmene. Dette ble vedtatt mot 7 stemmer. Beløpet utgjør en årlig pott som styret
fordeler internt.

Videre var det innkommet forslag fra Liv Nome om restriksjoner på rydding langs veinettet, spesielt
ved Korsveien rundt fossen.
Styreleder redegjorde for at veilagets arbeid her nå er avsluttet, og at saken derfor ikke lenger er
relevant for oss. 
Mot én stemme vedtok generalforsamlingen å avslutte saken med det.

Valg

Dag Barstad og Kari Stensvold var på valg. Stensvold ønsket avløsning, og isteden ble valgt Jon
Andersen. Etter det har styret følgende sammensetning:

Arne Sørby styreleder 1 år
Ole Mjelva kasserer 1 år
Dag Barstad styremedlem 2 år
Jon Andersen styremedlem 2 år.

Revisor Grethe Nyseth ble gjenvalgt.
Som ny valgkomité ble valgt Tove Andreassen og Terje Bjøro.

Ole Mjelva, referent

Robert Lorange                       Terje Bjøro


