REFERAT FRA ÅRSMØTE I ELLINGSTADÅSEN VEL
SØNDAG 11. JUNI 2017

20 stemmeberettigede var representert eller til stede.

1. Valg av ordstyrer
Berit Brusevold ble valgt som ordstyrer.

2. Valg av referent
Ole Jacobsen ble valgt som referent.

3. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer av årsmøtet.

4. Årsberetning 2016/2017
Årsberetningen ble godkjent uten opplesning.

5. Regnskap 2016
Regnskapet for Vel og Vei ble gjort rede for av kasserer Kristoffer Bøhn.
Kommentarer:
•

•

Styret ble gjort oppmerksom på at det i et tidligere årsmøte var besluttet at vedkløyver ikke
skulle erstattes når den en gang gikk i stykker. Det sittende styret var ikke klar over denne
beslutningen og tok informasjonen til etterretning. Det ble foreslått egenandel ved bruk av
vedkløyver noe det nye styret får vurdere.
Det er tidligere inngått strøavtale med Arnfinn Pedersen, men strøing er ikke spesifisert i
faktura fra leverandør. Styret vil ta dette opp med Arnfinn på nytt og be om spesifisert
regning.

Revisor Per Martin Brusevold anbefalte at regnskapet for 2016 ble godkjent. Dette ble gjort ved
akklamasjon.

6. Innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag før årsmøtet.

7. Fastsetting av kontingent
Styrets forslag på økning av kontingenten fra kr 250 til kr 275 grunnet økt velavgift til Nesodden
Velforbund ble godkjent av årsmøtet.

8. Forslag til budsjett 2017
Kristoffer Bøhn presenterte budsjett for 2017. Status på inntektssiden fra vel- og veiavgift er god.
Kommentarer:

•

•

I budsjettet for 2017 er det satt av kr 10.000 til «Oppgradering av veltomt med lekeplass,
bygning etc». Det ble stilt spørsmål til styret om styret var klar over forskrifter som krever
årlig kontroll av lekeplassutstyr og krav til forsikring – evt erstatningsansvar. Styret
informerte om at vel’et er dekket opp gjennom Nesodden Velforbund. Vel’et vil ikke
installere leker uten rådgiving fra sertifiserte inspektører.
Vedlikehold og oppgradering av veier ble diskutert. Det er ikke enighet om at flere veier skal
få asfalt. Det ble anbefalt at Solveien bør asfalteres da denne blir veldig slitt gjennom året.
Dette må vurderes av veiansvarlig fremover.

Budsjettet ble vedtatt ved akklamasjon.

9. Valg
Kjersti Beck Skogseid og Berit Brusevold har sittet i valgkomiteen i år.
Kristoffer Bøhn, Anders Furu og Hanne Levernes går ut av styret.
Følgende nye styremedlemmer ble valgt:
•
•
•

Jon Martin Larsen
Gry Andersen Brusevold
Anniken Rustad Jøssund

Styret konstituerer seg i etterkant av årets årsmøte.
Til revisor valgte årsmøtet Per Martin Brusevold.
Berit Brusevold ble gjenvalgt til valgkomiteen.
Vi takker Anders Furu, Hanne Levernes og Kristoffer Bøhn for innsatsen!

10. Orientering fra styret
Jon Marin Larsen har vært styrets spesialutsending og har lobbet i plan- og bygningsutvalget og
orienterte årsmøtet. Se referat fra møte med varaordfører og leder for plan- og teknikkutvalget Erik
Adland.
Ellingstadåsen er nå prioritert i kommunen og det planlegges å legge frem forslag til reguleringsplan i
kommunestyret i september. Det bør i den sammenheng planlegges et ekstraordinært årsmøte i
vel’et.
Det ble også informert om at Fjell og Fjellstrand Vel støtter at Ellingstadåsen prioriteres mhp gang- og
sykkelvei. Det forventes at arbeidet med dette starter inneværende år.
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