Protokoll fra årsmøte Eidsbugarden Velforening
Tid:
Sted:

Onsdag 19. mai 2021 kl. 18.00
Teams

Gudmund Knudsen holdt minneord over Birger Løvland før årsmøtet startet.
Antall stemmeberettigede hytteeiere representert 33. Totalt antall fremmøtte 33.
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av ordstyrer og to medlemmer til å undertegne protokollen
Gudmund Knudsen ble valgt som ordstyrer. Christian Schjoldager og Egil Seem ble valgt til å
undertegne protokollen.
3. Styrets årsberetning for 2020
Gudmund Knudsen gjennomgikk årsberetningen som var sendt ut til vellets medlemmer
sammen med innkallingen 28 april 2021. Det var ingen merknader til beretningen.
4. Regnskap for 2020
Gudmund Knudsen gjennomgikk regnskapet for 2020. Regnskapet var revidert og funnet i
orden av revisor Sten E. Olsen
Velforeningskontingenten er holdt uendret på kr 360,-. Eidsbugarden Budstikke har vært
inkludert i kontingenten.
Veiavgiften til Eidsbugarden Veilag var fastsatt til kr 650,- i 2020.
Styret har pr. 1. desember 2020 registrert 163 (162) innbetalinger av velkontingent og 153
(153) av veiavgift. Tall for 2019 står i parentes.
Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
5. Budsjett og fastsettelse av kontingent og veiavgift for 2021
Gudmund Knudsen la frem styrets forslag til budsjett for 2021.
For 2021 budsjetteres det med et overskudd på 15 320,- for vellet og et overskudd på
20 050,- for veilaget.
Budsjettet samt styrets forslag til kontingent og veiavgift for 2021 ble enstemmig godkjent av
årsmøtet.
6. Valg av styre, styreleder, revisor og valgkomité
Gudmund Knudsen la frem valgkomiteens innstilling til valg av styreleder, styremedlemmer,
revisor og medlemmer av valgkomiteen for 2021.
I samsvar med innstillingen valgte årsmøtet enstemmig disse:
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Styre:
Styreleder:
Styremedlemmer:

Revisjon:
Revisor:
Vararevisor:

Gudmund Knudsen (gjenvalg for 1 år. Ikke på valg som styreleder)
Bjørn Hamer (gjenvalg)
Hilde Rognerud (gjenvalg)
Ingeborg Eikenæs (ikke på valg)
Trond Morten Helgensen (nyvalg)
Marianne Bang Hansen (ikke på valg)
Sten E. Olsen (gjenvalg)
Egil Berg (gjenvalg)

Valgkomite:
Christian Schjoldager
Øystein L. Hansen (gjenvalg)
Joan Løvaas (gjenvalg)
7. Brøyting av velveiene.
Styret ønsker synspunkter fra medlemmene på om vellet bør stå for brøyting av veiene på̊
vårparten. Problemstillingen kan være aktuell i vintre med mye snø og sein snøsmelting slik
situasjonen blant annet var i fjor vinter. Det er anslått at kostnadene i snitt kan bli i
størrelsesorden 20 000 kroner, selvsagt alt avhengig av snøforholdene.
Konklusjon: Årsmøtet ga sin tilslutning til at styret arbeider videre med en ordning som
innebærer at velforeningen finner en løsning på sommerbrøyting innenfor de nevnte
økonomiske rammene. Det ble spilt inn fra årsmøtet om styret også kan vurdere brøyting av
stikkveier samtidig. Styret vil se på mulige løsninger for dette innenfor de økonomiske
rammene årsmøtet har gitt.
Referent: Marianne Bang Hansen

Gudmund Knudsen

Christian Schjoldager
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