
Solbukta Veilag 
 

Referat fra generalforsamling 21. mai 2016 
 
Møtet ble satt kl. 11.10 ved Ekene.  21 stemmeberettigede medlemmer var tilstede.  

Formann Jon Andersen ønsket velkommen. Innkallingen ble godkjent. Arne Sørby ble valgt til møteleder, Ole 
Mjelva til referent, og Oscar Holt-Seeland og Jan Fredrik Pedersen til å skrive under referatet. 
 

Beretning 2015-16 

Formannen gjennomgikk årsberetningen, som ble delt ut. Det fremkom nok en gang klage på noe av 
brøytingen, som hadde forårsaket grus- og steinsprut. Dette problemet er knyttet til brøyting med fres, og 
styret bes undersøke om det kan brøytes med plog som før.  Årsberetningen ble deretter godkjent. 
 

Regnskap 2015 

Kasserer Ole Mjelva gjennomgikk regnskapet, som viste et mindre underskudd. Det er fortsatt godt med 
penger til flere ønskede arbeider. Regnskapet ble godkjent. 
 

Vedlikeholdsplan 2016 

Formannen gjennomgikk vedlikeholdsplanen, som ble godkjent – med presisering at planering av krysset 
Skytterveien – Tyttebærveien skal skje etter avtale med grunneierne. 
 

Budsjett 2016 

Kassereren gjennomgikk budsjettet, som ble godkjent på samme nivå som 2015. 
Kontingenten for 2017 blir uendret. 
 

Vedtektsendring 

Styret fremla forslag til et tillegg til vedtektenes § 5, sålydende: To av medlemmene skal velges blant de 
fastboende og to blant hyttebeboerne i Solbukta. Etter anmodning endret styret ”skal” i forslaget til ”bør”. Med 
denne endring ble forslaget vedtatt mot 4 stemmer. 

Styret ønsker nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå vedtektene i sin helhet og fremlegge endrings-
forslag til neste generalforsamling. Gruppen ble oppnevnt med Dag Barstad, Ole Mjelva, Per Ove Pedersen 
og Oscar Holt-Seeland som medlemmer. 
 

Andre saker 

Per Ove Pedersen påpekte at prisen for brøyting/strøing på egen eiendom hadde økt etter omorganiseringen 
i fjor. Denne betalingen er nå en sak mellom den enkelte og entreprenør Gulbrandsen. De øvrige i 
forsamlingen var fornøyd med omleggingen. 

Formannen redegjorde for FolloRens rasjonalisering av avfallshåndteringen i området. Denne hadde 
forårsaket mye arbeid for både vel og veilag. Man har nå kommet frem til en mindre drastisk løsning som alle 
parter kan leve med. Veilaget har anlagt nytt tømmepunkt ved Blåbærveien, og vil utføre nødvendig 
planering ved Tyttebærveien og i enden av Skytterveien. 
 

Valg 

I valgkomiteens fravær redegjorde formannen for valget. Jon Andersen og Dag Barstad ble gjenvalgt for to 
nye år, og revisor Grete Nyseth for ett år. Styremedlem Arnstein Hoel ønsket avløsning, og isteden ble Espen 
Risø valgt for ett år. Dette ble akklamert. Ole Mjelva var ikke på valg i år. 

Espen Risø trer ut av valgkomiteen, men noen ny ble ikke valgt. Isteden ble styret anmodet om å finne et nytt 
medlem. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12.10, og man gikk over til ryddedugnad. 
 
 

 

Ole Mjelva 
Oscar Holt-Seeland referent Jan Fr. Pedersen 


