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REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NOV. 2010
(Skrevet av Frank Jøsendal,datert 29.11.2010. Korrigert av Styret Febr.2011.)
Dato:
Sted:
Tilstede:

Saksliste:

24.11.2010
Thon Vettre Hotell
19 Vel-medlemmer. Fra styret: J. Sonstad, Y. Kristiansen, J. V. Jøsendal
R. Elstrøm (vara), T. Olsen Kvamme (vara).
Forfall fra styret: D. Christensen, T. Wettre
Moen Eiendom AS (senere ME) stilte med C. Nergård og A. Lian .
1.

2.
3.

Forslag til nye vedtekter.
Etablering av prosjektgruppe ”grendelokale”.
Orientering om fremdrift av ”Vettre Nærsenter”.

Formalia:
Årsmøtet valgte nestleder Yngve Kristiansen til ordstyrer og Vel-medlem Frank
Jøsendal som referent.
Pkt.1 Orientering om fremdrift av ”Vettre Nærsenter”.
Sakslisten ble godkjent etter at rekkefølgen ble endret slik at ME ved arkitekt
Aina Lian kunne starte møtet med sin orientering om Vettre Nærsenter.
Arkitektforslaget er nå utarbeidet i samsvar med kommunens ønsker og er innsendt
til kommuneadministrasjonen i november 2010, og ME håper nå å kunne starte
byggeprosessen på sensommeren neste år. Det nye næringsbygget vil inneholde ny
butikk på 1200 kvm + ca 21 leiligheter.
Nåværende Kiwi-eiendom vil få et næringsbygg på 400 kvm + ca 11 leiligheter.
Leilighetene vil være for fritt salg - til fast pris - med fortrinnsrett for beboere innenfor
Vettre Vel«s grenser med minimum 2 år botid. (Jfr. avtale med ME).
Pkt. 2 Forslag fra styret til nye vedtekter.
Det møtte opp for få stemmeberettige ifølge gjeldende Vedtekter.
Styret trakk derfor forslaget tilbake uten avstemming.
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Pkt.3 Etablering av prosjektgruppe "Grendelokale".
Styret foreslo å opprette en gruppe på 3-5 personer utenfor styret som skulle vurdere
alternative versjoner av "Grendelokale" som det kan være aktuelt å investere i for
Velforeningen. En investering i ME's nybygg kan fort komme på 3 mill. kr. ifølge styreleder.
Årsmøtet delte ikke styrets oppfatning om mandat til denne prosjektgruppen.
Ifølge årsmøtet bør det legges fram flere forslag til utvidet mandat for den nevnte
arbeidsgruppen.
Årsmøtet pekte ut 5 medlemmer, utenfor styret ,som skal utvide mandatet til å omfatte
vurdering av alternativ for bruk av fremtidig bruk av inntekter samt dokumentere
sine vurderinger i en kort rapport .
Hans Ellef Wettre, L.P. Wettres vei 20 A
Knut Dyre Haug, L.P. Wettres vei 14
Frank Jøsendal, Vettrekollen 25
Vigdis Jøldal, Krillåsveien 11
Kart Larsen Søvik, Vettrekollen 26
Årsmøtet ga samtidig styret fullmakt til å sette i gang arbeidsgruppen umiddelbart. Gruppen
forutsettes å levere en rapport til styret innen 1.3.2011.
Sign. for Styret i Vettre Velforening:

---------------------------------

----------------------------------------
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