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REFERAT FRA ÅRSMØTE
Dato:

29.03.2017

Sted:

Thon Hotel Vettre
Henriette Seyffarth

Referent:

,rd

Først fikk vi en orientering av Petter fra Thon Hotel Veffre. Han minnet om
naborabatter, restaurant Ask og at hotellet kan tilby utleie av parkeringsplass og

ovematting.
Vellets formann fortalte litt om planene fremover, blant annet er det oppnevnt en
sosialkomite for å styrke styrets satsing på sosiale tiltak for vellets medlemmer.
Dagens medlemstall er synkende. Det kom inn kommentar om at vellet bør ha
betalingsmulighet via VIPPS.
Henning Hanevold informerte om arbeidet med å få overført vellets veier til
kommunen. Det er totalt snakk om2450 m vei fordelt på fem veier. I
Strandveien vil det bli snakk om grunnerverv for å få det til. Dette arbeidet
fortsetter i2017.
Det kom opp tre spørsmål til veiene:
1. Hvilken del av Strandveien er med på listen over veier som kommunen vil
overta. Svar: Hele strekningen på 750 m er trolig med.
2. Vil kommunen ta alle kostandene til opparbeidelse av Strandveien dersom
grunnavståelse er klar. Svar:

Ja

3. Hvor går velgrensen i Strandveien? Svar: Grensen går ved sykehuset.
1.

Valg av dirigent/møteleder og referenter
Ernst Alsaker ble valgt til møteleder.
Dag Christensen og Ole-Petter Kristiansen ble valgt til å signere
protokollen.

7

Godkjenning av innkalling
God§ent
Postboks 50
NO.l381 VETTRE
E-post: poqt@ve&evel. no
www.vettrev€l.nc
Bankgiro: S530 28 07568

0rg.nr. 993513593

3.

Godkjenning av antall stemmeberettigede
33 stk

4, Godkjenning av årsberetning
Årsberetningen ble gått gjennom og godkjent.

5. Godkjenning av regnskap

.\d

Vettre Vel Årsregnskap 2016 ble gjennomgått og godkjent.
Vettre Vel

- Regnskap 2016, eks veier,

ble gjennomgåU og godkjent.

Vettre Vel Veiregnskap 2016 ble giennomgått og godkjent.

6, Godkjenning

av planer for kommende års budsjett
Budsjett 2017 (eks velveier) - godkjent
Budsjett velveier 2017 - godkjent

Kommentarer til veier fra beboere:
Skytterveien asfalt sprekker opp.
Aspelundstien må ryddes opp i, trenger oppgradering.
Henning orienterte litt om arbeidet med å få kommunen til å ta over velveier.

7.

Valg
Emst Alsaker - valgt til ny styreleder for ett år
Cato L. Stoll, kasserer - ikke på valg
Line S. Taraldsen, - ikke på valg
Terje Larsen - valgt for to år
Knut Dyre Haug - valgt for to år
Charlotte Helleland, vara- gjenvalgt for I år
Henning Hanevold, vara- gienvalgt for 1 år

Kontrollkomite
Anne Gro Celand, gjenvalgt for 1 år
Thomas Maftinsen, gienvalgt for 1 år

Valgkomite-for

1 år

Styrets forslag vedtatt:
Jan Erik Fossnes

Kåre Møllerhagen
Postboks 50
NO-1381VETTRE

E-post: post@vettleyeL no
lvqÅff.vettlgvgl.no
Bankgiro: 0530 2B 47568
OrE.nr. 99351 3§98

Tom Eilertsen
8.

lnnkomne saker - avstemming
Avstemming sak 1: Det kom inn forslag

til at veiavgiftenbør slettes på
grunn av vellets gode økonomi.
Avstemming.14 for,17 mot, totalt 31 stemmer. Det blir veiavgift også
for 2017.
Avstemming sak 2: Det kom inn forslag til at ordlyden i vedtektene bør
endres, slik at vellet kan gSøre tiltak også utenfor vellets grenser, for
eksempel på kyststien i Blakstadbukta eller på Konglungen.
Avstemming: 9 for, 23 mot,totalt32 stemmer.
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Postboks 50
NO-l381 VETTRE

§-post;

poEt@tie_ttreyel. no

vyww.vgttfevel.no

§ankgiro: 0§30 28 07568
0rg.nr. 993513598
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