
Referat fra Årsmøte i Jørstadtoppen Vel 6. juli 2013. 

Tilstede:   Engebretsen, Elstad,  Kruse, Olsen/Berg, Vigdal, Lien, Fundingsrud, 

Jacobsen, Haraldsen, Johansen, I.  Andersen, Johannessen, Braathen,  Simensen,   

   A. Andersen, Jensen  

  22  frammøtte fra 16 hytter. 

Odd-Egil ønsket alle velkommen og spesielt 2 nye hytteeiere, Vigdal og Lien. 

1. Innkallingen.  Ingen kommentarer. 

2.   a.  Valg av møteleder:  Knut Jacobsen  enstemmig valgt. 

       b.  Valg av referent:  Vårun Jensen enstemmig valgt.   

3.     Regnskapet ble gjennomgått av Odd-Egil Jensen.   Ingen kommentarer. 

4.    Odd-Egil Jensen trekker seg fra styret og Øystein Engebretsen kommer inn. 

        Minst 2 fra styret bør være igjen, men styremedlemmer bør sirkulere. 

         Det henstilles til styret å få  det innarbeidet i Vedtektene. 

 

 5.    Kontingenten holdes på kr. 300,00 pr år også for 2014. 

 

6.    Velets virksomhet. Odd-Egil orienterte om følgende: 

      -Forespørsel fra Oddvar Sjøberg, Jørstadveien 35 om å få ha postkassen sin på vårt stativ 

        mot at de ble vel-medlem.  Hans krav var da at vi utbedret veien fram til hans hytte. 

        Vedtak:  Vi sier nei.  

              

      -Toppentreff i 2012 avholdt. Det var 22 fra 16 hytter tilstede. 

 

 -B. Johannessen’s (B.J.) innspill vedr.  

1. Brygge og bademuligheter i Sildevika, herunder også mva. på årsavgft til vannlaget. 

Det er ifølge Jon Karlsen i Bøe’s Legat ikke gitt noen tillatelse til å legge ut brygger 

herunder flytebrygger. Det er heller ikke noe område som er  utleid til hytte-eiere i 

området. 

2. Valgkomite bør velges på årsmøte 



De medlemmer som ønsker å fratre styret  skaffer selv sin ettertreder. Vil styret for 

perioden 2013 – 2015 endre på dette innarbeides dette også i Vedtektene. 

Videre ble det kommentert at det legges mva. på medlemskontingenten til Vannlaget og om det er     

 legalt. Dette ble også kommentert på Vannlagets årsmøte med mer eller mindre heldige 

 kommentarer. 

 B.J. hadde sjekket dette med en bekjent som har kunnskap om emnet.  

 Han mente avgiften ikke var mva. pliktig. Regnskapskontoret til Høysand VA. har helt fra starten   

 tillagt mva. 

  Regnskapet og referatet  fra Høysand VA 2012 ble etterlyst. OEJ sjekket hjemmesiden 09.07,  

   men regnskap  og referat var fremdeles ikke lagt ut. Sendt mail til K.Opstad . 

 

 Begrunnelsen de har gitt oss for at sjøkabelen ble ødelagt i vinter er at en eller flere av bryggene 

 slet seg i vinter. Bryggene bør være forsikret slik at vi ikke får slike utgifter igjen.  

 

 -Sandviksveien er blitt bra, men det må tas noe av humpene da de er litt for høye for noen biler.   

  Odd-Egil har gitt beskjed og følger det opp. Likedan igjenfylling av kum ved postkassestativet. 

 

7.   Veilag. 

      Ketil O. har bedt oss utrede om vi skal danne et veilag med Sildevika, Høysand-toppen og 

       Jørstadtoppen for å vedlikeholde  vei-strekningen fra avkjørsel badestrand—Sildeviksveien.              

     Det var ingen stemning for det.  

      Kostnadene vedr. vedlikehold av strekningen avkj. badestrand til avkj. til Sildeviksveien tar vi        

     etter fordelingsnøkkelen for veilag. 

 

Medlemsmøte. 

      - Toppentreff 2013 avholdes 20. juli kl. 12.00. 

      -Lien interessert i bryggeplass i Sildevika. 

      -Ivar  Andersen takket Odd-Egil for innsatsen han har gjort i velet. 

 

Vi avsluttet med servering av kaker og kaffe. 

Sarpsborg, 8. juli 2013-07-08 

Vårun Jensen 

Referent 


