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Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

Dagsorden:Dagsorden:
1.1. Godkjenning av Godkjenning av innkalling og dagsordeninnkalling og dagsorden
22 Valg av møteleder referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollenValg av møteleder referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen2.2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollenValg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3.3. Styrets årsberetningStyrets årsberetning
4.4. Revisorberetning,Revisorberetning, årsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett.årsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett.4.4. Revisorberetning, Revisorberetning, årsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett.årsregnskap, antall medlemmer, samt budsjett.
5.5. Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
6.6. Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og 

k dd ll d k i d k ddk dd ll d k i d k ddoverskudd eller dekning av underskudd.overskudd eller dekning av underskudd.
7.7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende årFastsetting av arbeidsplan for kommende år
88 Valg av styreValg av styre inkludert styreleder for to år og tre representanter tilinkludert styreleder for to år og tre representanter til8.8. Valg av styre, Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre representanter til inkludert styreleder for to år og tre representanter til 

valgkomité valgkomité 
9.9. Valg av revisor Valg av revisor 
10.10.Styret og revisors godtgjørelse Styret og revisors godtgjørelse 
11.11.Andre innkomne sakerAndre innkomne saker
1212 Informasjon om status fra styretInformasjon om status fra styret12.12.Informasjon om status fra styretInformasjon om status fra styret



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--2011,2011,
Høysand VA SA økonomiske status pr. juni 2011 Høysand VA SA økonomiske status pr. juni 2011 

Beskrivelse Faktisk Budsjett 2011-12

Adv. Grindstad & Co 37 296

RM Service 85 550 100 000

COWI AS 43 939 45 000

Pettersen & Pinderød AS 69 134

Skattedirektoratet 1 144

Sarpsborg Kommune 1 485 20 000

Skjeberg Regnskapskontor 17 974 15 000

Adv. Ytterbøl & Co 112 500

G.O Juliussen 22 500

Sarpsborg Kemnerkontor 87 273 50 000

Leif Grimsrud 4 991 552 1 600 000

Fortum Distribusjon 125 000 250 000Fortum Distribusjon 125 000 250 000

Lønn 7 500

Center Revisjon AS 15 000 25 000

Kåre Telle 212 625

Utgifter 2010-2011 5 830 472 2 105 000Utgifter 2010 2011 5 830 472 2 105 000

Utgifter (2010-2011) pr. juni 2011 5 830 472

MVA refundert pr. juni 2011 491 878

Totale Utgifter pr. juni 2011 5 338 594

Saldo sparekonto 1 499 316

Saldo brukskonto 1 104 408

Vi er pr. 1.juli 2011 134 medlemmer. 4 nye medlemmer har kommet til i 2011.

Konto pr. juni 2011 2 603 724



F l f t t å i k dd f dlF l f t t å i k dd f dl
Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

Forslag fra styret på innskudd for nye medlemmer og Forslag fra styret på innskudd for nye medlemmer og 
årlig serviceavgiftårlig serviceavgift::

f kf k•• Serviceavgift: 500 kr + mvaServiceavgift: 500 kr + mva
•• I tillegg til andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter i I tillegg til andelsinnskudd, investeringsinnskudd og andre utgifter i 

forbindelse med tilknytningen, foreslår styret ett skjønnsmessigforbindelse med tilknytningen, foreslår styret ett skjønnsmessigforbindelse med tilknytningen,  foreslår styret ett skjønnsmessig forbindelse med tilknytningen,  foreslår styret ett skjønnsmessig 
tilleggsbeløp på kr. 25.000. tilleggsbeløp på kr. 25.000. 

Anvendelse av disponible midler i selskapet:Anvendelse av disponible midler i selskapet:
•• Ett evt. overskudd sameiet får vil bli overført til annen egenkapital. Ett evt. overskudd sameiet får vil bli overført til annen egenkapital. 

F tidi i t i il bli b kt i t b h ld i kF tidi i t i il bli b kt i t b h ld i kFramtidige investeringer vil bli brukt av sameiets beholdning, og kommer Framtidige investeringer vil bli brukt av sameiets beholdning, og kommer 
andelshaverne til gode.andelshaverne til gode.

Fastsetting av arbeidsplan for kommende årFastsetting av arbeidsplan for kommende år
•• Sluttføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen og søke omSluttføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen og søke om•• Sluttføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen, og søke om Sluttføre alle aktiviteter som følge av VA utbyggingen, og søke om 

ferdigattest fra Sarpsborg Kommune. ferdigattest fra Sarpsborg Kommune. 



V l tV l t i kl d t t l d f t å ti kl d t t l d f t å t
Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

Valg av styre, Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre inkludert styreleder for to år og tre 
representanter til valgkomité representanter til valgkomité 

Valg av revisor Valg av revisor gg
•• Forslag på Revisor: Center Revisjon A/S.Forslag på Revisor: Center Revisjon A/S.



St t i dt j lSt t i dt j l
Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

Styret og revisors godtgjørelse Styret og revisors godtgjørelse 
•• Styrets leder: kr. 120.000Styrets leder: kr. 120.000
•• Styrets kasserer: kr 30 000Styrets kasserer: kr 30 000•• Styrets kasserer: kr. 30.000Styrets kasserer: kr. 30.000
•• Styrets medlemmer: kr. 10.000Styrets medlemmer: kr. 10.000
•• Revisor: etter fakturaRevisor: etter fakturaRevisor: etter fakturaRevisor: etter faktura

Totalt medfører dette en kr. 200.000 i styrehonorarer.Totalt medfører dette en kr. 200.000 i styrehonorarer.

Det skal ikke medføre ekstra innskudd fra medlemmer, og vil kun bli utbetalt Det skal ikke medføre ekstra innskudd fra medlemmer, og vil kun bli utbetalt 
når dette er forsvarlig.når dette er forsvarlig.



I k k til å t tI k k til å t t
Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

Innkomne saker til årsmøtet:Innkomne saker til årsmøtet:
Styret ønsker med dette å foreslå følgende vedtektsendringer:Styret ønsker med dette å foreslå følgende vedtektsendringer:

•• Ref. Ref. §§9, tillegg til avsnitt 7: 9, tillegg til avsnitt 7: ”Styret kan ikke godkjenne et nytt medlem hvis ”Styret kan ikke godkjenne et nytt medlem hvis 
tilknytningen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende tilknytningen til anlegget medfører økte kostnader for de eksisterende 
medlemmer med mindre disse økte kostnadene gjennom avtale med nytt medlemmer med mindre disse økte kostnadene gjennom avtale med nytt 
medlem er dekket.” medlem er dekket.” 

•• Følgende tillegg foreslås:Følgende tillegg foreslås: ” Dersom fremtidige medlemmer kobler seg til” Dersom fremtidige medlemmer kobler seg til•• Følgende tillegg foreslås:Følgende tillegg foreslås:  Dersom fremtidige medlemmer kobler seg  til  Dersom fremtidige medlemmer kobler seg  til 
private stikkledninger er ledningene fortsatt å regne som private private stikkledninger er ledningene fortsatt å regne som private 
stikkledninger, dvs. at Høysand VA ikke er ansvarlig for drift og vedlikehold stikkledninger, dvs. at Høysand VA ikke er ansvarlig for drift og vedlikehold 
av disse Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellomav disse Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellomav disse. Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellom av disse. Det må i slike spesielle situasjoner foreligge en avtale mellom 
eierne av de private stikkledninger før tilkopling kan skje”.eierne av de private stikkledninger før tilkopling kan skje”.

•• Ref. Ref. §§11, tillegg til avsnitt 2, etter 11, tillegg til avsnitt 2, etter ..”eventuell varmekabel på felles ..”eventuell varmekabel på felles 
stikkledning”stikkledning”

•• Følgende tillegg foreslås:Følgende tillegg foreslås: ”Herunder også vedlikehold av alle”Herunder også vedlikehold av alle•• Følgende tillegg foreslås:Følgende tillegg foreslås: Herunder også vedlikehold av alle Herunder også vedlikehold av alle 
sjøledninger frem til stoppekran på sjøledninger frem til stoppekran på landtaklandtak”.”.



Informasjon om status fra styret:Informasjon om status fra styret:
Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

j yj y
•• Status; hva gjenstår av arbeider for Leif Grimsrud AS?Status; hva gjenstår av arbeider for Leif Grimsrud AS?
•• Når skal de være ferdig? Når skal de ha ryddet opp?Når skal de være ferdig? Når skal de ha ryddet opp?Når skal de være ferdig? Når skal de ha ryddet opp?Når skal de være ferdig? Når skal de ha ryddet opp?
•• DreneringDrenering
•• AsfalteringAsfalteringAsfalteringAsfaltering
•• Tilkopling og melding om dette til styretTilkopling og melding om dette til styret
•• Vannmåler og reduksjonsventil hvem skal ha disse?Vannmåler og reduksjonsventil hvem skal ha disse?Vannmåler og reduksjonsventil, hvem skal ha disse?Vannmåler og reduksjonsventil, hvem skal ha disse?
•• Info om pumpestasjonerInfo om pumpestasjoner
•• Info om bruk av stoppekraner Nøkkel til stoppekran HvorInfo om bruk av stoppekraner Nøkkel til stoppekran Hvor•• Info om bruk av stoppekraner. Nøkkel til stoppekran. Hvor Info om bruk av stoppekraner. Nøkkel til stoppekran. Hvor 

kjøpes disse, hva trengs?kjøpes disse, hva trengs?
•• Skader, klager; har noen skjedd som følge av graving. SiSkader, klager; har noen skjedd som følge av graving. SiSkader, klager; har noen skjedd som følge av graving. Si Skader, klager; har noen skjedd som følge av graving. Si 

ifra.ifra.
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Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011
Status fra styretStatus fra styret

Hva gjenstår av arbeider for Leif Grimsrud AS?Hva gjenstår av arbeider for Leif Grimsrud AS?
•• Anlegget er satt i drift. Høysand VA har tatt over anlegget. Noe gjenstår Anlegget er satt i drift. Høysand VA har tatt over anlegget. Noe gjenstår 

fortsatt Alt fungerer Vi har ikke hatt problemer med pumper Alt skal værefortsatt Alt fungerer Vi har ikke hatt problemer med pumper Alt skal værefortsatt. Alt fungerer. Vi har ikke hatt problemer med pumper. Alt skal være fortsatt. Alt fungerer. Vi har ikke hatt problemer med pumper. Alt skal være 
innmålt. Det gjenstår oppussing flere steder. innmålt. Det gjenstår oppussing flere steder. 

•• Vi har hatt ferdigbefaring med entreprenør (og laget en liste over aksjoner). Vi har hatt ferdigbefaring med entreprenør (og laget en liste over aksjoner). 
•• Vi har hatt befaring med grunneiere. Også noe har blitt kommentert av de. Vi har hatt befaring med grunneiere. Også noe har blitt kommentert av de. 

Det meste av dette håper vi er ferdig før fellesferien (8.juli).Det meste av dette håper vi er ferdig før fellesferien (8.juli).
•• Innen fellesferien så skal de også ha fjernet utstyr/ brakker og ryddet oppInnen fellesferien så skal de også ha fjernet utstyr/ brakker og ryddet opp•• Innen fellesferien så skal de også ha fjernet utstyr/ brakker og ryddet opp.Innen fellesferien så skal de også ha fjernet utstyr/ brakker og ryddet opp.
•• Drenering av mye vann er en utfordring. Noe masser har fortsatt ikke satt Drenering av mye vann er en utfordring. Noe masser har fortsatt ikke satt 

seg. Og mange steder kommer vann som følger trase til overflaten. Dette seg. Og mange steder kommer vann som følger trase til overflaten. Dette 
ååjobber vi med å løse. jobber vi med å løse. 

•• Myra på Myra på JørstadtoppenJørstadtoppen har fått økt vannspeilet, og vil bli drenert til har fått økt vannspeilet, og vil bli drenert til 
opprinnelig nivå. Her vil vi leie inn ekstra graver.opprinnelig nivå. Her vil vi leie inn ekstra graver.opprinnelig nivå. Her vil vi leie inn ekstra graver.opprinnelig nivå. Her vil vi leie inn ekstra graver.



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011
Status fra styretStatus fra styret

AsfalteringAsfaltering
•• Mesteparten av veiene som skal asfalteres har blitt kjørt på med tunge Mesteparten av veiene som skal asfalteres har blitt kjørt på med tunge 

maskiner og har gått gjennom en vintermaskiner og har gått gjennom en vintermaskiner, og har gått gjennom en vinter.maskiner, og har gått gjennom en vinter.
•• Vi har forespurt LG om å planlegge dette i siste halvdel av august.Vi har forespurt LG om å planlegge dette i siste halvdel av august.
•• Det rekker vi ikke før ferien.Det rekker vi ikke før ferien.

PumpestasjonerPumpestasjoner
•• Vi har satt ut driftsavtale/ serviceavtale med Driftsteknikk AS (i Råde). Vi har satt ut driftsavtale/ serviceavtale med Driftsteknikk AS (i Råde). 
•• Pumpestasjonene er utstyrt med GSM sender som varsler evt. feil, Pumpestasjonene er utstyrt med GSM sender som varsler evt. feil, 

automatiskautomatiskautomatisk.automatisk.
•• De vil gjennomføre ettersyn 2 ganger årlig.De vil gjennomføre ettersyn 2 ganger årlig.
•• Alarmtelefon nr. er merket på hver pumpestasjon.Alarmtelefon nr. er merket på hver pumpestasjon.p p p jp p p j



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011
Status fra styretStatus fra styret

Tilkopling og melding om dette til Tilkopling og melding om dette til 
styretstyret
H k k i d k t j til t t h t tH k k i d k t j til t t h t t•• Husk kopi av dokumentasjon til styret om hentet Husk kopi av dokumentasjon til styret om hentet 
vannmåler og rørlegger.vannmåler og rørlegger.

•• SK har bedt oss om å dokumentere dette.SK har bedt oss om å dokumentere dette.

Vannmåler og reduksjonsventil, hvem Vannmåler og reduksjonsventil, hvem 
skal ha disse?skal ha disse?

•• Som nevnt, SK har avklart at alle skal ha Som nevnt, SK har avklart at alle skal ha 
vannmåler Ingen unntakvannmåler Ingen unntakvannmåler. Ingen unntak.vannmåler. Ingen unntak.

•• Type er også bestemt.Type er også bestemt.
•• Denne må står frostfritt eller dreneresDenne må står frostfritt eller dreneres



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011
Status fra styretStatus fra styret

Info om bruk av stoppekranerInfo om bruk av stoppekraner
•• Vi har i dag flere typer stoppekraner i VA anlegget vårt.Vi har i dag flere typer stoppekraner i VA anlegget vårt.

N t k d i d l d d k l tilN t k d i d l d d k l til•• Noen stoppekraner er med spindel, andre er med kuleventil.Noen stoppekraner er med spindel, andre er med kuleventil.
•• ÈnÈn type er med kuleventil og dreneringsmulighet (hyttemodell).type er med kuleventil og dreneringsmulighet (hyttemodell).
•• Kuleventiler må kun åpnes ¼ omdreiningKuleventiler må kun åpnes ¼ omdreiningKuleventiler må kun åpnes ¼ omdreining.Kuleventiler må kun åpnes ¼ omdreining.



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011
Status fra styretStatus fra styret

SommervannSommervann
•• SildeviksveiensSildeviksveiens vannlag og vannlag og JørstadtoppenJørstadtoppen velforeningen er ansvarlig for velforeningen er ansvarlig for 

sommervannetsommervannetsommervannet.sommervannet.
•• De må avgjøre fremtiden til sommervannet.De må avgjøre fremtiden til sommervannet.
•• MEN; Sarpsborg kommune har vært på befaring i alle hytteområder i MEN; Sarpsborg kommune har vært på befaring i alle hytteområder i ; p g p g y; p g p g y

Skjeberg og har etablert en sak internt om sommervannsledninger. Skjeberg og har etablert en sak internt om sommervannsledninger. 

SkaderSkader
•• Er det noen skader Er det noen skader ifmifm. VA anlegget så må dette meddeles styret.. VA anlegget så må dette meddeles styret.

Vi f ikt d t ldt i k t t D tt il bli tt tVi f ikt d t ldt i k t t D tt il bli tt t•• Vi fører oversikt over det som er meldt inn, og akseptert. Dette vil bli rettet Vi fører oversikt over det som er meldt inn, og akseptert. Dette vil bli rettet 
fortløpende.fortløpende.



Årsmøte, 1/7Årsmøte, 1/7--20112011

åå å åå å•• Ved å bruke eVed å bruke e--mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere mail sparer vi mye tid. Husk også å oppdatere 
oss ved ny eoss ved ny e--mail adresse.mail adresse.

•• Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om Eierskifte; ved salg av hytta så ligger skjema for melding om 
dette på hjemmesidendette på hjemmesiden

•• Jord; vi vil kjøpe inn noen lass med jord som vi vil legge noen Jord; vi vil kjøpe inn noen lass med jord som vi vil legge noen 
steder som kan brukes til oppussing etter traseer Vi kommersteder som kan brukes til oppussing etter traseer Vi kommersteder som kan brukes til oppussing etter traseer. Vi kommer steder som kan brukes til oppussing etter traseer. Vi kommer 
tilbake til hvor dette blir lagt og når (før ferien). tilbake til hvor dette blir lagt og når (før ferien). 

•• Etablere en felles sjekkliste for vinterstengning av hytta?Etablere en felles sjekkliste for vinterstengning av hytta?



GODGODGOD GOD 
SOMMER!!SOMMER!!SOMMER!!SOMMER!!


