PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSBUGARDEN VELFORENING 19.01.2011 kl 18:30
Sted: Frognerseteren friluftsssenter
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 25 (totalt 33)
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og to medlemmer til å undertegne protokollen
Øystein L. Hansen ble valgt til møteleder.
Nils Madsen og Marie Nordby ble valgt til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning
Øystein L. Hansen leste årsberetningen. Han supplerte med følgende opplysninger underveis:
Pr. årsmøtetidspunktet er det innbetalt samme antall velkontingenter, veiavgifter og
parkeringsavgifter som nevnt i årsberetningen.
Angående telefonlinjen: Det jobbes stadig med saken, men den har vist sesg å ha mange forgreninger
innad i Telenor.
På spørsmål fra salen om veibommene i Sløtafeltet, svarte leder at velforeningen må sikre seg at
bommene som nå blir satt opp, blir stående. Det vil bli forsøkt å få dette til i løpet av sommeren 2011. De
øvrige veibommene på Eidsbugarden fungerer godt.
Det ble også uttrykt tilfredshet med at abonnementet på Eidsbugarden Budstikke blir lagt inn i
velforeningskontingenten.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Regnskap for 2010
Kasserer Bjørn Hamer gjennomgikk regnskapet for 2010, som var revidert av revisor Tormod Sande.
Regnskapet viste et overskudd på kr 42.415, mot et budsjettert underskudd på kr 103.389. Det positive
avviket i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at reparasjon av bro og oppsetting av to veibommer,
som var budsjettert med til sammen kr 115.000, er utsatt til 2011. Videre var det innsparing på blant
annet årsmøtekostnader, porto og beredskapsgruppe/‐kurs. Det ble heller ikke delt ut noen miljøpris for
2010.
Bjørn Hamer informerte også om at det nå blir satt opp et eget regnskap for drift og vedlikehold av
veiene. Dette gjøres av hensyn til dem som betaler veiavgift, men som ikke ønsker å være medlem av
velforeningen. Veiregnskapet viste i 2010 et overskudd på kr 22.715, som ble overført veifondet.
Resultatet av den øvrige aktiviteten var dermed et overskudd på kr 19.700, som ble overført
velforeningens ordinære egenkapital.
Pr. utgangen av 2010 utgjorde veifondet kr 326.330 og øvrig egenkapital kr 135.578. Beregningen av
veifondet er basert på regnskapene for de siste 20 årene; dvs siden veiavgiften ble skilt ut fra den
ordinære kontingenten.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsjett og fastsettelse av kontingent, veiavgift og parkeringsavgift for 2010
I budsjettet er det foreslått å øke kontingenten med kr 50 til kr 300, mens veiavgift og parkeringsavgift
er beholdt uforandret med henholdsvis kr 350 og kr 450.
Det totalt budsjettet for 2011 viser et underskudd på kr 90.050.
Hele underskuddet kommer på veiaktiviteten. Her er det budsjettert med et underskudd på kr 97.500,
som skyldes at reparasjon av bro og oppsetting av veibommer nå er planlagt gjennomført i 2011.
Underskuddet på denne posten vil bli ført mot veifondet.
Revisor berømmet kasserer for at det nå er laget et gjennomsiktig og detajert kontosystem som gir en
meget god oversikt. Dette er for øvrig også gjort for Eidsbugarden Budstikke.
Budsjettet ble enstemmig godkjent.
6. Annen gangs behandling av vedtektsendringer vedtatt på årsmøtet for 2009.
Styret presenterte på årsmøtet 2009 et forslag om å endre § 4, slik at det ikke lenger skal være
nødvendig med minst 20 % fremmøte av stemmeberettigete medlemmer for at årsmøtet skal være
beslutningsdyktig.
Vedtektsendringene ble enstemmig vedtatt og de nye vedtektene er dermed gyldige.
7. Spørsmålet om dannelse av eget veilag
Styrets notat om saken ble tatt til etterretning.
8. Valg av styre, revisor og valgkomité
Valgkomitéen hadde ikke anledning til å være representert, men hadde innstilt på gjenvalg på alle
poster som var på valg.
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.
Vervene innehas dermed av følgende i 2011:
Styreleder: Øystein L. Hansen (gjenvalg)
Styremedlem Birger Løvland (ikke på valg)
Styremedlem Christian Schjoldager (ikke på valg)
Styremedlem Sophus Lie‐Nielsen (gjenvalg)
Styremedlem Tove Nedrelid (gjenvalg)
Styremedlem Joan Løvaas (ikke på valg)
Styremedlem Bjørn Hamer (ikke på valg)
Revisor Tormod Sande (gjenvalg)
Vararevisor: Oda Idland (gjenvalg)
Valgkomité: Margarete Wiese (gjenvalg)
Brynhild Kvestad Idland (gjenvalg)
Knut Ivar Karevold (gjenvalg)

9. Eventuelt
Innen tidsfristen 31. desember var det ikke kommet inn forslag til behandling under «eventuelt».
Årsmøtet ble likevel oppfordret til å komme med spørsmål og kommentarer, selv om årsmøtet ikke
kunne fatte beslutninger i disse sakene.
Det ﬁnnes et eldre hyttekart med eiernes navn knyttet til eiendommene. Dette ønsker styret å revidere,
men kommunen kan, av hensyn til personvernet, ikke bidra med informasjon til et slikt kart. Joan Løvaas
spurte om årsmøtet ønsker et slikt kart og ﬁkk positiv respons. Det ble også fremholdt som viktig å
beholde de gamle grendenavnene i Sløtafeltet på kartet. Det er nå ca 160 hytter i velforeningens
område, med en årlig tilvekst på 2‐3 de siste årene.
Det ble klaget over FV 252 og manglende vedlikehold. Dette er forhold JVB, Fondsbu, Eidsbugarden
Hotell og Tyinholmen jevnlig tar opp med Statens vegvesen. Også Eidsbugarden Velforening har gjort
henvendelse om dette.
Spørsmålet om brøyting av fonner på hytteveiene etter veiåpning i juni ble igjen bragt på bane. Styret
svarte at det ikke vil gå inn for dette. Det vil trolig øke skadene på veiene, etter som de ikke tåler traﬁkk
mens det fremdeles er tele i jorden ‐ spesielt ikke tunge biler eller maskiner som vil måtte stå for
brøytingen.
Den nye utebelysningen på hotellets anneks er sjenerende for mange hytter. Det vil bli tatt kontakt med
eier og bedt om at den tas ned, evt. erstattes av en mer beskjeden lampe. Samtidig ble det minnet om
at alle bør være forsiktige med utebelysningen, slik at man ikke får en ﬂomlyseﬀekt eller lys som
sjenerer hyttenaboene. Det vil også bli minnet om dette i Eidsbugarden Budstikke.
Når det gjelder TV‐signaler uten parabolantenne, er det eneste alternativet Paneda (Dalåker), som
fungerer godt.
Etter at den formelle delen av møtet var avsluttet holdt Birger Løvland som vanlig lysbildekåseri.
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