PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSBUGARDEN VELFORENING 13.01.10 kl 18:30
Sted: Frognerseteren friluftsssenter
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 28 (totalt 42)
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen:
Øystein Hansen ble valgt til møteleder.
Arne Melchior og Ingeborg Werring ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning
Øystein Hansen leste årsberetningen. Han supplerte med følgende opplysninger underveis:
‐ Pr. årsmøtetidspunktet var det betalt inn 154 velkontingenter, 139 veiavgifter og 113
parkeringsavgifter.
‐ Angående telefonlinjen: Det er nå gitt beskjed fra Telenor om at linjen Eidsbugarden‐
Tyinholmen fortsatt er i bruk. Det tas trolig ned signaler på Tyinholmen som går via telefonlinje til
Eidsbugarden hotell.
‐ Vinjerock: Ledelsen av festivalen har samme tanker om innstramninger i festivalcampen som
velforeningens styre fremfører i årsberetningen.
‐ Orientering om vann og avløp er gitt i Nyhetsbrev nr 2.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Regnskap for 2009
Kasserer Joan Løvaas gjennomgikk regnskapet og pekte på poster med overskridelse i forhold til
^orårets budsjett.
‐ Det ekstraordinære behovet for veivedlikehold skyldes kraftig regnvær på ettersommeren i
kombinasjon med manglende veigrøfter. Dette førte til at reparasjon av veien i Mjølkedøla østre måtte
gjøres på nytt, og at et rør under veien måtte skiftes. Det bør velges enda et hakk grovere veimasse ved
neste påfylling, slik at den ikke igjen blir skylt bort i første kraftige regnvær, slik vi opplevde i sommer.
‐ Brokaret i broen over Mjølkedøla: Velforeningen må vite noe mer om hva som må gjøres og hvor mye.
Det undersøkes om noen av hytteeierne har nødvendig kompetanse til å gjøre denne vurderingen.
‐ Velforeningen har utbetalt det avsatte garantibeløpet på 15 000 kr til Budstikka.
‐ Brønner: Det er fremdeles tre brønner som på grunn av kapasitetsmangel ikke er sikret etter
forrige omgang. Disse må fylles igjen til sommeren. Eier av tomt har ansvaret.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
5. Budsjett og fastsettelse av kontingent, veiavgift og parkeringsavgift for 2010
Budsjettet viser et underskudd på kr 103 389,50. Av dette skyldes kr 85 000 en avsetning til reparasjon
av brokar på broen over Mjølkedøla. Denne posten er forutsatt dekket av veifondet.
Det er også avsatt kr 30 000 til to veibommer til de to veiene i Sløtafeltet som mangler bommer. Før
bommene settes opp vil det bli gjort en undersøkelse blant hytte‐ og tomteeierne som sogner til disse
veiene for å kartlegge ønsket om bommer og eventuelle problemer hyttebyggere vil få i denne
forbindelse. Styret mener bommer vil sikre hyttene bedre mot innbrudd og tyveri, samt redusere
uønsket traﬁkk og parkering.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.

Kontingent, veiavgift og parkeringsavgift er det samme som i 2009, nemlig henholdsvis kr 250, kr 350 og
kr 450.
6. Annen gangs behandling av vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet for 2008.
Christian Schjoldager orienterte om de generelle endringer/moderniseringer som er foretatt i
vedtektenes språk og uttrykk. Det geograﬁske området for velets virke er for første gang deﬁnert. I
tillegg er styrets størrelse foreslått endret til 5‐7 medlemmer for større ﬂeksibilitet.
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt og de nye vedtektene er dermed gyldige.
7. Nytt forslag til endring av vedtektene
Styret presenterte et forslag til å endre § 4, slik at det ikke lenger skal være nødvendig med minst 20 %
fremmøte av stemmeberettigete medlemmer for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.
Årsmøtet vedtok forslaget men vedtok samtidig å endre § 9 slik:
For å vedta oppløsning av foreningen må 20% av medlemmene være tilstede.
NB! Forslaget må bekreftes på neste årsmøte for å være gyldig.
8. Eidsbugarden Budstikke (EB)
Birger Løvland orienterte. Den økonomiske situasjonen for EB er vanskelig, og Løvland er ikke lenger
villig til å ta på seg den økonomiske risikoen alene. På den positive siden har EB fått mange nye
medarbeidere, og i 2010 tas det sikte på å kunne produsere tre numre for tilsammen kr 60 000 mot
kr 75 000 i 2009.
Det anbefales en fast abonnementsavgift for velforeningens medlemmer på kr 200 pr år. Velets faste
bidrag på kr 15 000 pr år faller bort fra og med 2010, men det opprettholdes et garantibeløp på
kr 15 000. Årsmøtet anbefaler også at de som ikke er medlemmer av velet betaler en fast
abonnementsavgift. Velforeningen vil hjelpe til med å kreve inn abonnementsbeløpet fra sine
medlemmer.
Trygve Nordby sa seg villig til å ta en runde med gamle og potensielle annonsører for å bedre
annonseinntektene. Hans Hermann Horn påtok seg å garantere for at annonseinntektene blir minst
15 000 i 2010.
9. Valg av styre, revisor og valgkomité
Valgkomitéens leder Margarete Wiese la frem forslaget, som ble
enstemmig vedtatt.
Styreleder: Øystein L. Hansen (gjenvalg)
Styremedlem Birger Løvland (gjenvalg)
Styremedlem Christian Schjoldager (gjenvalg)
Styremedlem Sophus Lie‐Nielsen (ikke på valg)
Styremedlem Tove Nedrelid (ikke på valg)
Styremedlem Joan Løvaas (gjenvalg)
Styremedlem Bjørn Hamer (ny)
Revisor Tormod Sande (gjenvalg)
Vararevisor: Oda Idland (gjenvalg)

Valgkomité: Margarete Wiese (gjenvalg)
Brynhild Kvestad Idland (gjenvalg)
Knut Ivar Karevold (gjenvalg)
10. Tildeling av miljøprisen
Det var fremmet forslag fra Stein Ølmheim om at JVB as v/beltebilene skulle få prisen. Styret i
velforeningen har vedtatt å gi hele JVB prisen, for den umistelige miljøfaktoren transport‐ og
hytteservicesystemet utgjør på Eidsbugarden, sommer som vinter. Eidsbugarden er utenkelig uten MS
Bitihorn, beltebilene, bussene, snøskuterne, webkamera og innsatsen fra alle JVB‐ansatte.
Prisen er et litograﬁ av kunstneren og ^ellmannen Leslie Ayres, «Hurrungene».
11. Eventuelt
Det hadde innkommet et forslag om at fremtidige årsmøter skal avholdes på Eidsbugarden i påsken.
Saken ble belyst og diskutert, og det ble foreslått at styret undersøker behovet for et medlemsmøte på
Eidsbugarden i løpet av sommeren for å få en bredere diskusjon om ﬂere temaer. Styret ble også
bedt om å vurdere en oppfølging av en markedsundersøkelse fra 20 år tilbake om forskjellige
spørsmål knyttet til velforeningen og hyttelivet på Eidsbugarden.
Forslaget om ﬂytting av årsmøtet ble deretter enstemmig forkastet.
Under eventuelt la også Tor Amundsen frem sine erfaringer i møte med Vang kommune og Norges
Geotekniske Institutt ved påbyggingsplanlegging for hytta i Østre Mjølkedøla. Rasproblematikken gjør
byggesaker i dette området spesielt omstendelige.
Velet vil be kommunen standardisere saksbehandlingen overfor alle det gjelder. Det samme vil NGI bli
bedt om å gjøre. De bør kunne bruke data i forbindelse med allerede utarbeidete rapporter for å
forenkle håndteringen av de nye sakene.
Den formelle delen av møtet ble avsluttet kl 21.00. Deretter viste Birger Løvland lysbilder, denne
gangen med konsentrasjon om endringene i breene i Eidsbugardens nærhet.
Haslum 15.02.10
Tove Nedrelid

