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Årsmøte, 18/6-2010
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Årsregnskap, revisorberetning, antall medlemmer, samt budsjett.
Innskudd for nye medlemmer og årlig serviceavgift etter forslag fra styret.
Anvendelse av disponible midler i selskapet, herunder utdelinger og
overskudd eller dekning av underskudd.
7. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år
8. Valg av styre, inkludert styreleder for to år og tre representanter til
valgkomité
9. Valg av revisor
10. Styret og revisors godtgjørelse
11. Andre innkomne saker
12. Informasjon om status fra styret

Årsmøte, 18/6-2010
Informasjon om status fra styret:
• Status, hvor langt kom Mikalsen og Sønner?
• Mikalsen & Sønner er konkurs

•
•
•
•

–
–
–
–

hva
hva
hva
hva

har skjedd?
som vil skje videre i Høysand?
slags konsekvenser dette vil få for fremdriften?
er planen videre?

Viktig info FØR Høysand VA anlegget blir godkjent?
Beplantning og opprydning av bl.a Sandvika, etc.
Sommervann, krav til vannmåler og kommunale avgifter
Diverse, og aksjoner fra fjorårets årsmøte

Årsmøte, 18/6-2010

Hva har sk jedd?

Årsmøte, 18/6-2010
Mikalsen & Sønner AS konkurs

• Som informert pr. e-mail; noen av grunnene vi har fått oppgitt som
medførte at de måtte melde oppbud;

– en vanskelig vinter, som har medført til ett stort tap i årets 3 første mnd
– flere prosjekter som har gått dårlig, og har hatt større utgifter enn budsjettert
– ett svært dårlig år og problemer med tidligere prosjekter for murer avdelingen til
M & S ble for mye for selskapet.

• Vi gjorde en kredittsjekk (som flere av våre medlemmer) før inngåelse av

kontrakt. Intet urovekkende med ett 14 år gammelt selskap, sammenlignet
med andre i samme bransje.
• Mikalsen og sønner informerte om økonomiske problemer rundt årskiftet
med en del kortsiktig gjeld. Vi var da i dialog med selskapet om evt.
mulighet for noen økonomiske tiltak. Dette ble det ikke noe av, deres
problemer ble løst, og styret hørte ikke noe om videre problemer før
konkurs var ett faktum.
• Prosjektet i Høysand gikk med tap, de begynte i ’motbakke’. De har nå gjort
mye av det vanskeligste hos oss. Vi har ikke så langt testet anlegget.

Årsmøte, 18/6-2010
Mikalsen & Sønner AS konkurs

Hva som vil sk je videre i Høysand?

• Vi må leve med tilstanden slik det er i dag, dessverre. Vi har utbedret noen
veier som ikke var kjørbare. ’
• Hvis behov, så ligger det noe grus ved veien opp til Jørstadtoppen hvis
behov på veier el. Dette er ikke til ’privat’ bruk.

Hva slags k onsek venser dette vil få for frem driften?

• Det var planlagt at Mikalsen og sønner As skulle ta ’ferie’ fra 1.juli, til

15.august. Vi håper at vi klarer å få entreprenør i gang ca. aug/ sept i år.
• Mhp. videre planlegging så ser vi at det er fordel å sette en slutt dato
(absolutt) til påske 2011. Sammenlignet med høsten 2010 vil dette medføre
at vi kan få flere interessenter. Dette vil også påvirke prisen positivt.

Hva er planen videre?

• Styret har allerede hatt befaring med flere potensielle entreprenører , store
som litt mindre.
• Mhp. ny kontrakt så har vi 2 alternativer;

Årsmøte, 18/6-2010
Mikalsen & Sønner AS konkurs

Alt 1:
• sette ut èn kontrakt til en stor entreprenør for alt gjenstående arbeid.
Alt 2:
• sette ut 2 kontrakter fordelt på sjøledning, strandsonen/ selvfall til
pumpestasjoner og utestående arbeid i felt 1, 2, 3 og 4.

Kommentarer;
• Alt 1 gir muligens færre tilbydere enn alt 2.
• Alt 2 Muligens bedre fremdrift, flere resurser.
• Alt 1 el. 2 Kontraktsmessig/ garantier så er begge en grei løsning
• Alt 2 Kan medføre større muligheter for utfordringer/ konflikter, skader, etc.
Styrets forslag til vedtak;
• Styret gis fullmakt til å inngå avtale med nye entreprenører for å sluttføre
anlegget. De tilbud som kommer inn må vurderes i forhold til kontraktuelle,
garantier, erfaring, etc. Men så langt holdes alle muligheter åpne for om det
blir valgt alt 1 eller 2.

Årsmøte, 18/6-2010
Mikalsen & Sønner AS konkurs

M ulige spørsm ål fra m edlem m er:

• Ved valg av ny entreprenør, kan vi risikere høyere priser?
• Hvordan blir en evt. fordeling av høyere priser? Skal alle dele den eventuelle
økte kostnaden, eller blir dette påvirket av om arbeidene med
fellesledninger er ferdige sammenlignet med de som ikke er ferdige?
• Private stikkledningene som ikke utført, men hvor hytteeier har akseptert
tilbud fra forrige entreprenør; vil den nye entreprenør ta over denne jobben
også iht. avtalt pris?
• Eller blir det nye tilbud ved valg av ny entreprenør?

Årsmøte, 18/6-2010
Viktig info FØR Høysand VA anlegget blir godkjent

• Fortsatt så må vi begrense bruken av graving inn mot

•

ledningene våre. Derfor ønsker vi færrest mulig andre
entreprenører til å grave private stikkledninger FØR
fellesledningene er testet og godkjent av Høysand VA. MEN; er
det behov/ ønsker så ta kontakt med styret. Vi vet at det er flere
som skal bygge/ bygge på hvor det er praktisk å legge inn VA.
Når ny entreprenør er i gang så ønsker vi å unngå problemer
med konflikter med flere maskiner, skyldspørsmål, garantier,
etc. Allikvel; er det spørsmål, ta kontakt.
Ingen skal koble privat stikkledning til hytta før anlegget
er godkjent av Sarpsborg kommune.

Ekstra ordinært årsmøte, 18/2-2010
Hva slags dokumentasjon skal Høysand VA ha av
hver hytteeier som ikke benytter seg av Høysand
VA’ entreprenør:
• ”Forhåndsmelding om utvendig rørleggerarbeid” skal
være fylt ut av entreprenør/ rørlegger for privat
stikkledning, og levert styret Høysand VA.
• ” Sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid” skal være
fylt ut av entreprenør/ rørlegger for privat stikkledning,
og levert styret Høysand VA.
• Styret skal samle sammen og formidle medlinger til SK.
• Når dette er klart og vi har fått godkjent anlegget av
SK, vil Høysand VA utstede ”godkjenningsbevis” til hver
hytteeier, som bevis på at alt er i klart til tilkopling.
• Innvendig tilkopling meldes av godkjent rørlegger.

Sommervann og vannmålere
Sommervanns ledningene er operative.
Sommervann må i fremtiden driftes av
de som ikke er med i Høysand VA, og
ikke slik som planlagt.
•
Sarpsborg har så langt IKKE akseptert
en slik løsning. Dette må formidles via
Vel, etc så alle blir informert.
•
Vi vil allikevel søke en fornuftig løsning
Vannmålere
•
Fra 01.01.2010; alle skal ha vannmåler. Denne skal stå frostfritt.
Styret har sendt følgende spørsmål til sarpsborg kommune;

•
•

1.

Kan vannmåler dreneres? Flere hytteeiere installerer stoppekraner som kan
dreneres, for å unngå at strøm/ varme skal stå på. Dette bør også være mulig for
en vannmåler. Tross alt så er dette sommerhytter.

2.

Innføring av vannmåler medfører at ledninger må gå ubrutt inn via vannmåler før
denne går til for eksempel anneks. Hvordan skal de som allerede har lagt ledninger
forholde seg? Får man dispensasjon?

3.

Kommunal avgifter for 2010

Beplantning av trasèer og dugnader
•

•

Det har så langt ikke blitt arrangert noen dugnader. Grunnen har vært
at vi ønsket gjøre dette der entreprenøren var ferdig, som en siste
finish. Men vi står ved at vi skal hjelpe de traseene som går gjennom
skogsområder, men vi håper medlemmene har forståelse for at styret
konsentrer seg om å skaffe en ny entreprenør. Er det allikevel noe som
medlemmene mener vi bør prioritere i sommer? På myra skal vi sette
opp sperringer ved hullet, evt. vurdere andre tiltak for å hindre at neon
faller i det.
Innspill til styret vedr. tiltak er viktig så vi unngår skader, og problemer.

Diverse, årsmøte, 18/6-2010

•

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

•

Vi har fått tilbud om rabatter fra ett lokalt rørleggerfirma, for
de som ønsker. Mer info vil komme.

•

Eierskifte; ved salg av hytta ligger skjema på hjemmesiden

•

Etablere en felles sjekkliste for vinterstengning av hytta?

GOD
SOMMER!!

