Sildeviksveien veilag

Årsmøte 2012

MØTEREFERAT
FRA ÅRSMØTE I SILDEVIKSVEIEN VEILAG
periode: 2010 / 2012
Tid:
Sted:
Tilstede:

Søndag 8. juli 2012 kl. 14:00-15:30
Sporty Aktivitetssenter (Minigolfen), Høysand.
17 medlemmer

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkjenning av innkalling og fullmakter, opptelling av antall stemmeberettigede.
Valg av dirigent og sekretær
Valg av to representanter til å underskrive protokollen.
Styrets årsberetning
Regnskap.
Innkomne forslag
Valg.
Fastsettelse av årskontingent.
Eventuelt.

Åpning av Veilagets årsmøte ble gjort av leder, Thore Daae Olseng.
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter, opptelling av antall stemmeberettigede.
Det var ingen bemerkninger til dagsorden, som ble enstemmig godkjent. Det ble deretter
foretatt opprop og opptelling av de tilstedeværende - til sammen 17 medlemmer og ingen
fullmakter.
2. Valg av dirigent og sekretær for årsmøtet
Thore Dae Olseng ble foreslått som dirigent, og Ketil Opstad ble foreslått som referent.
Begge valgt ved akklamasjon.
3. Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Det kom forslag på Per Arthur Halvorsen (Freytag) og Truls Emil Olsen. Begge ble
enstemmig valgt.
4. Styrets årsberetning
I forkant av opplesningen av årsberetning kommenterte og beklaget Olseng det manglende
årsmøtet i fjor, pga mange sammenfallende aktiviteter. Styrets årsberetning ble lest opp av
sekretær, Ketil Opstad. Det var ingen bemerkninger til beretningen, som ble enstemmig
godkjent.
5. Regnskap
Regnskap ble presentert av kasserer Mariann Dønnum.
Pr. 30. juni 2012 viste regnskapet en egenkapital på kr. 92.274,-. Fjorårets regnskap ble på
tross av manglende årsmøte revidert av lagets revisor, uten merknader. Videre ble også
kommentert at det ikke ble innbetalt års- og vedlikeholdskontingent for året 2011/2012, da det
ikke ble vedtatt på det manglende årsmøtet. Regnskapet for begge årer lagt ved møtereferatet.
Regnskapet ble godkjent.
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6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til årsmøte.
Styret fremmet ett forslag på om å gjøre om ett tidligere vedtak vedr. bom. Årsmøtet fattet ett
vedtak tidligere om at vi skulle sette opp en bom i Sildeviksveien. Denne ble montert, men
etter en helg ble den kjørt i stykker. Det ble da bestemt at denne skulle ordnes etter at VA
laget var ferdig med utbygging. Nå i ettertid har terrenget forandret seg slik at det er mulig å
kjøre inn i Sildeviksveien fra både Sandvika, Sandvikstien og bakke ned fra Sandviksveien.
Dette betyr at vi må ha flere bommer for å hindret tilgang til Sildeviksveien. I tillegg så
kommer spm opp hvor i Sandvikstien bom skal settes. Kostnader ifm å sette i stand og sette
opp nye bommer er anslått til ca. 20.000 (røft overslag basert på kost for forrige bom).
På bakgrunn av dette fremmet Styret forslag om vi skal gjøre om vedtaket og droppe bom.
Det ble stemt over forslaget etter litt diskusjon. Resultat ble 3 imot bom, og 14 for forslaget
om å droppe bom. Vedtaket ble vedtatt. Gammel bom vil bli fjernet ved anledning.
I tillegg så har styret satt opp noen forslag til saker som bør diskuteres. Disse er gjengitt under
”9. Eventuelt.”
7. Valg
Dirigenten opplyste at følgende var på valg:
Sekretær
Ketil Opstad
Styremedlem Øivind Kjølberg
De sittende styremedlemmene stilte og ble gjenvalgt.
Julius Harildstad stilte til gjenvalg, ettersom Mariann Dønnum fortsatt er kasserer. Han ble
gjenvalgt.
Valgene fikk følgende resultat:
Leder
Thore Daae Olseng
Sekretær
Ketil Opstad
Kasserer
Mariann Dønnum
Styremedlem Øivind Kjølberg
Styremedlem Bjørn Harald Christensen
Styremedlem Herman Resch
Revisor
Julius Harildstad

Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 2 år

8. Fastsettelse av årskontingent
Tilstanden på veien i dag er god, selv om det noen steder er noe skader som er forårsaket av
tyngre biler. Dette vil bli rettet, og skal ikke blandes med Styrets forslag til vedlikeholdsplan.
Presentasjon av planlagt vedlikehold for Sildeviksveien.
a. Forslag på asfaltering av ca.100m vei fra park plass og oppover. Denne får mest
medfart og bærer mest preg av slitasje/ sprekker. Veiskulder utvendig i første
sving vil også bli sjekket og evt utbedret hvis nødvendig. (Asfaltering av områder
som er skadet pga tyngre kjøretøy pga av hyttebygging vil bli utbedret uavhengig
av dette).
b. Undersøke om det er mulig å fylle sprekker i asfalt med tettemasse, for å øke
levetid.
c. Vurdere og evt gjennomføre tiltak mhp utglidning av masser i bunn av bakke på
vei til Sildevika.
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ÅRSMØTE SOMMERVANNET

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Fremtidig sommervann

1. Økonomi
Kasserer Mariann Dønnum.informerte om regnskapet som pr. 30. juni 2012 viste en
egenkapital på kr. 6.335,-, en økning på kr. 9,- (renter) fra i fjor.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
2. Sommervann
Sommervannet blir i dag lite brukt. Det er i dag kun 1 medlem som ikke er medlem av
Høysand VA SA. Og det er idag ingen interesse for videre drift i regi av sommervannslaget
ifm. Sildeviksveien veilag. De som ønsker fortsatt å bruke sommervannsledningene må bli
med ved stegning av fra høsten av skal sommervannet i høst 2012, slik at de kan bli opplært
til å sette på sommervannet 2013.
I tilegg så kom det ett forslag til sak på neste årsmøtet:
Sak.
De fleste medlemmene som dannet laget ønsker ikke å være tilknyttet eller ansvarlig for dette
i fremtiden. Det er da fremmet forslag om opphør av sommervannlaget. Videre så foreslås det
at penger i sommervannslaget overføres til veilaget.
Forslaget ble enstemmig godkjent.
Styret i veilaget sender ett brev til gjenværende medlemmer av sommervannet som ikke er
tilknyttet Høysand VA ledninger om at de som skal bruke sommervannet i fremtiden må
utpeke en representant som må ta ansvaret for sommervannet fra høsten 2012. Opplæring vil
kun bli gjennomført ved stegning av sommervannet høsten 2012.

Ketil Opstad
Referent

