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29.04.2011

Vettre Vel
Referat fra årsmøte 24.03.2011, kl. 18.30 på Thon Vettre Hotel
Tilstede:

23 Vel-medlemmer. Fra styret: D. Christensen, J. Sonstad, Y. Kristiansen,
J. V. Jøsendal
R. Elstrøm (vara), T. Olsen Kvamme (vara).
Forfall fra styret: T. Wettre
.

Opprinnelig saksliste på årsmøte:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpningsformaliteter, valg av møteleder.
Årsberetning, regnskap og budsjett
Evt.innkomne saker
Valg av styre. valgkomite og revisorer
Forslag Kontingent uforandret 200 kr. pr år, obligatorisk vei-avgift 500 kr/år.

6.

Avstemming nye vedtekter, tekst sendt ut tidligere, se nettside, Vettre Vel Posten
Okt.2010.
Informasjon om fremdrift av arbeide med tomteregulering, v. Caroline Nergaard

7.

Styreleder Jostein Sonstad ønsket velkommen.
1.

Konstituering

a)
b)

Yngve Kristiansen ble valgt til møteleder
Jostein Sonstad ble valgt til referent. Årsmøtet valgte Gunnar Skallerud og Terje
Søhoel til å underskrive referat.
Saksliste ble presentert og godkjent med følgende forandringer:

c)

- Avstemming nye Vedtekter ble avlyst grunnet for lavt fremmøte.
- Nytt punkt: Informasjon om rapport fra ”Grendehuskommiteen”
- Jostein Sonstad presenterer Informasjon om fremdrift av arbeide med
tomteregulering, grunnet Caroline Nergaard’s sykdomsforfall.
Det ble fremmet forslag fra forsamlingen om at Refererat fra siste Ekstraordinært Årsmøte
skulle behandles av dette Årsmøtet.
Forslaget ble avvist med 12 stemmer mot og 11 for.
2.

Gjennomgang og godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett

- Dag Christensen viste frem årsberetningen via prosjektor for gjenomlesing, og
kommenterte enkelte viktige avsnitt.
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- Jostein Sonstad gikk gjennom regnskapet for 2010 og budsjett for 2011.
Regnskapet viser et moderat underskudd med noe reduksjon både i inntekter og
utgifter.
Fra og med 2011 vil det bli ført detaljert regnskap for Velvei-inntekter/utgifter på
egen oversikt som komplement til det ordinære total-regnskapet.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent av årsmøtet med 2 stemmer mot, resten for.
.
3.
Valg av styre og revisor
Medlemmer/varamedlemmer i det gamle styret, Therese Wettre, Rachel Elstrøm og
Torgunn Olsen Kvamme hadde alle valgt å tre ut av Styret.
Valgkommiteens innstilling:
Styreleder: Jostein Sonstad

Åbyfaret 35

Nye styremedlemmer for 2 år:
Hans Ellef T. Wettre
Cato Stoll
Dag Christensen (gjenvalg)

L.P.Wettres vei 20 B
Åbyfaret 6
Strandveien 19

Varamedlemmer for 1 år:
Gunnar Maanum
Yngve Kristiansen (tidl.styremedl.)

Vettrekollen 27
Konglungveien 173

Revisorer (Kontrollgruppe) for 1 år:
Gunnar Skallerud, Else Skarpsno, Anne Gro Celand, (2 på valg)
Valgkommite for 1 år:
Christian Salvesen, Torgunn Olsen Kvamme og Therese Wettre
------------------------------------------------------------ Benkeforslag på ny styreleder: Cato Stoll, henholdsvis Jutta V Jøsendal
Begge ba seg fritatt for dette vervet av personlige grunner.
- E.Skarpsno trakk sitt kandidatur til Kontrollgruppe.
Valgkommitens forslag ble deretter vedtatt:
Det nye styret består nå av:
Styremedlemmer:
Styreleder: Jostein Sonstad
Hans Ellef T. Wettre
Cato Isene Stoll
Dag Christensen
Jutta V. Jøsendal
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Varamedlemmer for 1 år:
Gunnar Maanum
Yngve Kristiansen
Øvrig:
Anne Gro Celand og Gunnar Skallerud ble valgt som revisjon/kontrollgruppe.
Christian Salvesen, Torgunn Olsen Kvamme og Therese Wettre ble valgt som
valgkomitè
4.

Fastsetting av årskontingent for 2010

Årsmøtet vedtok frivillig medlemskontingent på kr. 200,-, samt obligatorisk vel-veikontingent
på kr. 500- for 2011..
5.

Evt. innkomne saker

Ingen innkomne saker
6.

Informasjon om rapport fra Arbeidsgruppe ”Grendehus”,
opprettet siste Ekstraord.Årsmøte.

Rapporten ble oversendt Styret 22.3.2011 og det var umulig få distribuert til alle i
Velforeningen før Årsmøtet.
Kopier av rapport ble fordelt til frem-møtte på Årsmøtet og Hans Ellef Wettre informerte kort
om innhold og konklusjoner fra gruppen..
Styret vil behandle denne rapporten videre og informere om planer og tiltak de anbefaler .
Saken legges frem til behandling og beslutning på årsmøte.
7.

Informasjon om fremdrift av arbeid med tomteregulering ved Moen Eiendoms arkitekt

På grunn av sykdomsforfall fra Moen Eiendom AS informerte Jostein Sonstad om
fremdriften pr. dato.
- Asker kommune har mottatt endelig søknad og akseptert å behandle den videre i henhold
til regelverk med offentlig høring, samt behandling i Bygningsråd og Kommunestyre.
- Faktura for kommunalt reguleringsgebyr er mottatt av ME.
For mere detaljert infomasjon kan man gå inn på Internett: Asker Kommune=>
Servicetorget=> Plan- og Bygningsav. => Saksarkiv og søk på ”Vettre Nærsenter”.
Årsmøtet ble avsluttet kl.21.30.

