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Protokoll fra årsmøte i Vettre vel 19. mars 2ALg
Saksliste

1..

Valg av dirigent/mØteleder og referenter
Ernst Alsaker valgt

til møteleder

Terje Larsen valg til referent
Mariann Agdal og Alf Asheim valgt til å underskrive protokollen
2.

Godkjenning av innkalling
Godkjent uten kommenta rer
Godkjenning av antall stemmeberettigede
29 stemmeberettigede

Godkjenning av årsberetninf2QJ.T
Årsberetningen gjennomgått av styrets leder og godkjent uten kommentarer
Godkjenning av regnskap
Alle poster a til g gjennomgått og godkjent uten kommentarer

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
6.

BeEultatresnskap 2017

Utviklilg medlemstall 201"0-2017
Balanse311,22o]-7
Disponering ;rv feslq! n nlqKetZO:lZ

Tiltak for vellets medlemmer 2017
Budsiett 2018, eks velvei
Veiregnskap 2017

Godkjenning av planer for kommende år og budsjett

a.

Budsjett 2018 eks velveier
Lagt frem og godkjent uten kommentarer

b.

Budsjettvelveier-2018
Pga sykdomsforfall ble ikke

budsjettet lagt frem. MØteleder foreslo

å videreføre
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budsjettet for 2018, dette ble godkjent uten kommentarer.
Kommentar om Vettre vels innsats jf. utbedring av Larsbakken. Oppfordring om at styret
skal prioritere dette arbeidet, se under orienteringssaker

Kommentar om at mange ikke betaler inn veiavgift. Styret vil prioritere arbeidet med

å

følge opp innbetalingen

c.

Kontingent for 2019
Kontingent videreført kr. 200 for 2019

7.

lnnkomne forslag
Gangveien Vettreåsen Laurette Arri6ns & Jan Tore Endresen (Vettreåsen 3) og Ada Lofstad &

Olaf Nils Lofstad (Vettreåsen 5) hadde innen fristen sendt inn forslag om tiltak, en veibom,

for å hindre biltrafikk i gangvei på Vettreåsen.

En av forslagsstillerne la forslaget frem.

Årsmøtet realitetsbehandlet ikke saken da det var Wil om gangveien regnes som velvei. Til
opplysning informerte styrets leder om at velveier kun er et begrep som gjelder veier vellet
får støtte av kommunen for å brøytelstrØlvedlikeholde. Velveier er altså også private veier.
Vellet eier ikke veiene.

8.

Valg
Valgkommiteens leder, Jan-Erik Fossnes, la frem komiteens forslag

a.
b.
c.
d.
e.

Styreleder (særskilt valg) - Ernst Alsaker gjenvalgt ved akklamasjon
To styremedlemmer - Line Taraldsen, Cato Stoll gjenvalgt ved akklamasjon
To varamedlemmer - Charlotte Langeland, Henning Hanevold gienvalgt ved akklamasjon

To revisorer - Anne-Gro Celand, Thomas Martinsen gjenvalgt ved akklamasjon
Tre medlemmer til valgkommite - Jan Erik Fossnes, Kåre Møllerhagen og Tom Eilertsen

gjenvalgt ved akklamasjon

9.

Orienteringssaker

Orientering fra Thon Vettre hotell
Ny hotelldirektør orienterte om tilbudene hotellet har og at Vellets medlemmer får rabatter.
Det er stadig anledning til å bruke svømmebassenget. Direktøren ønsket velkommen til å la
carte restauranten og til hotellets andre tilbud

Sosialkomiteen
Sosialkomiteen orienterte om arrangementer i 2O!7 og annonserte at det vil arrangeres tur
den 5. juni.
18. mars ble det gjennomført skirenn med 80 deltakere. Stort oppmøte og veldig god
stemning på jordet.
skitøype
Takk

til Hans Ellef Wettre sr. som har sørget for gode løyper på jordet i hele vinter. Styrets
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Ieder informerte om at honoraret er økt jf. lengre skisesong enn tidligere år.

Velveier
Henning Hanevold orienterte om arbeidet med å få kommunen til å overta velveier.
Kommunen har utarbeidet en prioritert liste over veier de kan overta ansvaret for. Veiene er
prioritert etter en rekke kriterier blant annet om det er giennomfartsveier, skoleveier, viktige
turveier mm. Veiene kan overtas i den standen de er, forutsatt at grunneierne på forhånd har
signert avtale om at de avstår veigrunnen.
Veiene i Vettre vel det er sannsynlig å få kommunen til å overta er LP Wettres vei fra Vettre
torg til Strandveien og Strandveien. Det er håp om at kommunen kan overta LP Wettres vei
fra Vettre gård og til Vettrebukta og Vettrebukta fra Konglungveien og til LP Wettres vei.
@vrige velveier er det lite sannsynlig at kommunen vil overta.
Det er gjennomført møter med grunneierne som alle har avstått grunnen. Det er en positiv
holdning til å få til en løsning om grunnavståelse. En grunneier ønsker en omregulering av
svingen i LP Wettres vei slik at reguleringen samsvarer med veien slik den er i dag. Dette vil
styret arbeide med å få i stand.
Larsbakken vil inkluderes i det kommunen ventes å overta. Vettre torg har blitt pålagt å
utbedre veien fra krysset ved Konlungveien og omtrent halweis ned bakken.
Kommentar med takk til styret som har gjort en stor og god jobb med velveiene og takk til
grunneierne som avstår grunnen.
En særlig

takk

Anne-Gro Celand gjør hvert år en stor innsats med å revidere vellets regnskap. Dette er en
viktig jobb og sikrer uklanderlig orden. Hun ble takket med en flaske vin.

Ref. Terje Larsen

fYfu'@h,v
Mariann
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