
PROTOKOLL FRA ÅNSN,|øTET I EIDSBUGARDEN VELFORENING 18.01 .2012 KI 18:30
Sted: Frognerseteren kapell - møterommet i kjelleren
Antall fremmøtte stemmeberettigede: 25 (totalt 33) - presis som i 2011.

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 Nicolay Eckhoff 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.

Det ble ble stilt spørsmål om den undersøkelsen som ble foretatt i forbindelse med
veibommer på Torshammarfeltet, og om styret vil forta seg noe mer i denne saken. Styret
informerte cm at det ble sendt ut forespørsel til 55 hytte og tomteeiere som var berørt. Av
de 22 som svarte var 55% negative til å setie opp bomrner. Styret mente det ville være
naturlig å sette opp bommer, men at det var vanskelig å gjøre dette med den relativt store
motstanden, og vil derfor foreløpig ikke foreta seg noe mer i denne saken.

Vedr. strømstansen ijulen ble det spurt hvor lenge Vang Energi aksepterer klager.
Formannen hadde undersøkt saken og mente at det går en grense ved to måneder. Man

bør imidlertid sende inn klage så fort som mulig,

Det er tre{ire hytteeiere på Eidsbugarden som ikke betaler veiavgift. To betaler veiavgift
uten å være medlemmer av velforeningen. Etter veiloven er alle brukere av veiene pliktig
til å betale avgiften.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

4. Regnskap for 2011

Kasserer Bjørn Hamer gjennomgikk regnskapet for 2011 , som var revidert og funnet i

orden av revisor Tormod Sande.

Det føres et separat regnskap for veilagsaktiviteten. Veiregnskapet viste et positivt awik
fra budsjettet på kr 113.950, hovedsakelig pga utsatt reparasjon av broen over Mjølkedøla
samt bortfall av to veibommer. Resultatet av veilagsaktiviteten ble etter dette et overskudd
på kr 16.450, som ble overtøft veifondet. Dette fondet utgjør pr 31.12.2011 kr 342.780.



Den ordinære velforeningsaktiviteten viste et overskudd på kr 34.496 etter et positivt awik
fra budsjettet på kr 27.046. Det viktigste awiket kom på drift av vinterparkeringsplassen,
men også kostnader for webside/medlemsregister, porto/rekvisita, renteinntekter og en
rekke andre småposter bidro til det positive awiket. Overskuddet på kr 34.496 ble overført
egenkapital.

Pr. utgangen av 2011 var egenkapitalen på kr 170.074. Styret mener både veifondet og
velforeningen har en solid økonomi.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5. Budsiett og fastsettelse av kontingent, veiavgift og parkeringsavgifttor 2012

I budsjettet er det foreslått å øke veiavgiften med kr 50 til kr 400.

Det er foreslått å bruke kr 70.000 på veivedlikeholdet - en doblingtra20ll - itillegg til at
ansf aget for reparasjon av brokaret er økt til kr 155.000. Det vil derfor bli et underskudd i

2012, som vil bliført mot veifondet.

Veivedlikeholdet utføres av Tyin Maskin v/Terje Buajore. Med den nye bruken av
sprengstein viser det seg at vedlikeholdet har bedre varighet enn tidligere, da det bl .a. ble
brukt masse fra Bygdin.

Det ble stilt spørsmål om en post med "istandsetting av vei" etter strømkabelgraving i

2005 og -06 var gjort opp. Sophus Lie-Nielsen opplyste at istandsetting og vedlikehold på
veiene ble ført på str'ømregnskapet det første året etter gravingen, men at det ikke kan
utelukkes enkelte langtidsskader som tølge av gravingen. Strømregnskapet er rrå gjort opp
og korreksjon av eventuelle senskader må dermed tas på det ordinære budsjettet.

Et forslag om å bruke mer av veifondet ble avvist av styret. På grunn av store kostnader
ved reparasjon av brokar og mer budsjettert veivedlikehold i 2012, vil veifondet ved utløpet
av dette året være redusert til under kr 180.000. Styret anser dette som en nødvendig
reserve for å kunne sikre seg mot uforutsette hendelser på veier og broer.

Velforeningens budsjett er forslått med uendret kontingent på kr 300. Parkeringsavgiften
foreslås redusert med kr 50 til kr 400. Samlet innbetaling for hytteeiere som er
medlemmer og betaler alle tre avgifter vil være som før, kr 1 .100. Dette gir litt nedgang i

inntektene.

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

6. Valg av styre, revisor og valgkomit6

Valgkomit6en var representert ved Brynhild Kvestad ldland. Hun slo fast at styret er svært
stabilt, men at styret selv hadde ytret et ønske om en viss fornyelse.

Joan Løvaas ønsket å gå av som styremedlem etter ni år, og som nytt styremedlem
foreslo valgkomiteen Marianne Hansen.

For de øvrige tillitsvalgte ble det foreslått gjenvalg,



Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Vervene innehas dermed av følgende i 2012:

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 Marianne Hansen (ny)
Styremedlem Bjørn Hamer (gjenvalg)

Revisor Tormod Sande (gjenvalg)
Vararevisor: Ola ldland (gjenvalg)

Valgkomit6: Margarete Wiese (gjenvalg)
Brynhild Kvestad ldland (gjenvalg)
Knut lvar Karevold (gjenvalg)

7. Eidsbugarden Budstikke

Birger Løvland orienterte kort om status.
- Trygve Nordby gjør en grundig jobb som ubetalt annonsesjef og trives godt med dette.
- Artikler mottas med takk.
- Sten Olsen gir seg nå med utsending av Budstikke, men det ser ut som man vil komme
frem til en løsning for 2012. Dette avklares i nærmeste fremtid.

8. 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.

Joan Løvaas informerte om at det foreligger brønnbefaringsrapport fra sommeren 2011.
Brønnene er i utgangspunktet den aktuelle tomteeiers ansvar, men velforeningen har
påtatt seg å sikre de brønnene som har uvisse eiere. Det skal være låsbart lokk på
brønner som er i bruk. De skal dessuten være avmerket på kommunens kart, men dette er
ikke helt korrekt. De usikrete brønnene er i Sløtafeltet.

Joan Løvaas ble takket av med blomster og bokgaver etter mangeårig innsats i

velforeningens styre.

Kfopp over Mjølkedøla savnes. Mange hytteeiere ville satt pris på om det kunne vært laget
en ny slik, og det ble oppfordret til uformell dugnad. Pga ansvarsforholdene kan ikke
velforeningen engasjere seg. Formannen oppfordret til å bruke hjemmesiden til å etablere
en gruppe som kan gjøre dette.

En hytteeier mente at vannkvaliteten i bekkene var blitt dårligere etter at mange hytter har
fått slamavskillere. Vannet fra disse kan gå fra spredningsgrøfter og inn i bekkene. Det vil



bli tatt jevnlige vannprøver som meddeles Velforeningen. Meldingen vil bli spredt i

nyhetsbrevene slik at folk kan følge med.

Etter at den formelle delen av møtet var avsluttet holdt Birger Løvland som vanlig
lysbildekåseri.

Haslum 25.01.12
Tove Nedrelid
referent

Nils Matsen


