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21.4.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE
Dato: 23.03.2010
Sted: Vettre skole, Musikkrommet
TILSTEDE: 17 medlemmer, ingen medlemmer representert med fullmakter
Styreleder Jostein Sonstad ønsket velkommen.
1. Konstituering
Årsmøte ble konstatert å være lovlig satt og beslutningsdyktig.
Innkallingen ble godkjent og sakslisten ble godkjent med følgende tillegg til punkt 3
(foreslått av Frank Jøsendal):
“Årsmøtet gjennomgår og presiserer paragraf 3 i gjeldende vedtekter før det
velges nytt styre.”
I tillegg ble av styret foreslått to innlegg under punkt 5:
- Informasjon om Norges Velforbund ved Jostein Sonstad
- Informasjon om gangsti langs Konglungveien ved Yngve Kristiansen.
Styremedlem Yngve Kristiansen ble valgt til møteleder
Styremedlem Therese Wettre ble valgt til referent
2.Gjennomgang og godkjenning av årsberetning, regnskap og budsjett
Dag Christensen gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt.
Jostein Sonstad gikk gjennom regnskapet for 2009 og budsjett for 2010. Årsmøtet stilte spørsmål om
differansen mellom antall medlemmer og innbetalt medlemskontingent. Styret skal sørge for at de som har
betalt dobbelt, skal ha gratis medlemskap i 2010.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
3.Valg av styre og revisor
Det ble stilt spørsmål hvorfor styreleder ikke sto på valg. Dette er ikke i samsvar med gjeldende vedtekter.
I påfølgende diskusjon ble det vedtatt av årsmøtet at Jostein Sonstad skulle stille som styreleder for 1 år.
Frank Jøsendal kom med et benkeforslag om at Hans Ellef Wettre jr. skulle få den ledige styremedlemsplassen. Møtelederen mente da at årsmøte forslaget skulle konkurrere om styreplassen med det andre
styremedlemmet som sto på valg, nemlig Jutta V. Jøsendal. Årsmøtet stemte over dette forslaget fra
møteleder og valgte Jutta V. Jøsendal til styret.
Frank Jøsendal foreslo samtidig at årsmøtet skulle pålegge det nye styret å utarbeide og legge frem
forslag til nye Vedtekter til neste årsmøte. Dette ble det ikke stemt over da beslutning allerede foreligger fra
Årsmøtet 2008. Årsmøtet fikk informasjon om videre fremdrift av dette arbeidet.
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Til slutt valgte Årsmøtet følgende styre for 2010:
Jostein Sonstad valgt som styreleder.
Jutta V. Jøsendal valgt som styremedlem for 2 år
Torgunn Olsen Kvamme valgt som varamedlem for 1 ár
Rachel Elstrøm valgt som varamedlem for 1 ár
Else Skarpsno og Gunnar Skallerud ble valgt som revisjon/kontrollgruppe for 1 år.
Christian Salvesen, Dag Christensen og Therese Wettre ble valgt som valg-komite for 1 år.
Det nye styret er:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Styret:
Leder Jostein Sonstad, Åbyfaret 35, tlf. 66902316
Styremedlemmer:
Dag Christensen, Strandveien 19, tlf. 66796318
Yngve Kristiansen, Konglungvn. 173, tlf. 66797451
Jutta V. Jøsendal, Vettrekollen 25, tlf. 66758510
Therese Wettre, Hvileskrenten 25, tlf. 92869182

Vettre Vel
Postboks 50
1381 VETTRE
E-post: post@vettrevel.no
www.vettrevel.no
Bankgiro: 0530 2807568

Varamedlemmer: Rachel Elstrøm, Vettrelia 24, tlf. 41421281
Torgunn Olsen Kvamme, Krillåsvn. 23, tlf. 92812871

Org.nr. 993513598

4.Fastsetting av årskontingent for 2010
Årsmøtet vedtok å øke årskontingenten til kr 200 for 2010 etter forslag fra styret.
5.Evt. innkomne saker
Ingen innkomne saker.
6. Informasion om problemene innen Norges Velforbund
Jostein Sonstad informerte om problemene innen denne organisasjonen som har vært
"paraplyorganisasjon" for alle Velforeninger i landet siden 1970-tallet. Vettre Vel har vært medlem i NV i
mange år. NV har bl.a. ansvar for fordeling av MVA-refusjon for konsulent-tjenester som utbetales fra
Staten. Dette er for øyeblikket en viktig sak for Vettre Vel i forbindelse med utgifter vi har hatt med
omregulering av tomta. Styret følger opp denne saken – for mere informasjon. se våre nettsider.
7.Informasjon om Konglungveien Gangvei
Yngve Kristiansen informerte om at arbeidet med gangveien er forsinket fordi det må gjøres inngrep i
jordbuksarealer. Ved slike tilfeller må fylkeskommunen gi tillatelse og Asker kommune har glemt å søke.
8.Henvendelse fra Asker velforbund vedr. mulig sammenslåing av Vettre og Blakstad Vel
Årsmøtet mente at dette var en uaktuell sak.
9.Informasjon om ny avfallsordning fra 2011 ved representant fra Asker kommune
En kort presentasjon ble holdt av Sven Bjørnson fra kommunalteknisk avdeling.
Kildesortering av matavfall, hver husstand får 3 nye beholdere våren 2011 (tidiigst i mars).
Det er opp til oss selv hvor store beholdere vi vil ha, men det betales etter volum restavfalI.
Mat- og restavfall vil bli hentet hver 14. dag, papir og plast hver 3. uke som i dag.
Det kommer en brosjyre i posten om en måneds tid. Beboerne bør forberede beholder- og lokaliseringvalg
til høsten.
Ta ellers en titt på Asker kommunes hjemmeside:
http://www.askerkommune.no/Organisasion/Tekniske-tienester/ Kommunalteknikk/
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10. Informasjon om fremdrift av arbeid med tomteregulering ved Moen Eiendoms arkitekt
Arkitekten viste noen nye skisser. Planen omfatter foreløpig 15 — 18 boliger samt en Kiwibutikk og kafe
på Veltomta som byggetrinn 1. Deretter ca 12 boliger samt dyrlege, lege og eventuelt noen flere
helsetilbud eller lignende der Kiwibutikken er i dag. Dette er presentert for kommunen som virker positive.
1. Gangs innsendelse av plan i løpet av Mai.
Signert for styre:
20.5.2010
(sign.)
Jostein Sonstad

(sign.)
Therese Wettre

(sign.)
Dag R. Christensen

