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Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2008  
 
28. juni kl 15:00 i Båthuset på Børrebråten 
 
42 medlemmer var tilstede inklusiv styret. 
 
1. Åpning 
Styrets leder; Per Arne Skjæveland åpnet møtet  
 
2. Godkjenning av innkallingen. Valg av møteleder og referent. 
Innkallingen ble godkjent, 
Per Arne Skjæveland ble valgt til møteleder, 
Thomas Hoel ble valgt til referent, 
Mona Bakken og Hanne Thűrmer ble valgt til å signere protokollen. 
 
3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2007 
Referatet ble godkjent. 
 
4. Årsberetning med regnskap /budsjett  
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Per Arne Skjæveland. 
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble presentert. 
Ingen kommentar fra årsmøtet. 
 
5. Godkjenning av regnskap, budsjett og ansvarsfrihet for styret. 
Regnskapet er godkjent av revisor. Ingen kommentar fra årsmøtet.  
Styrets årsberetning og regnskapsrapport ble godkjent ved akklamasjon. 
 
6. Fastsettelse av årskontingent.  
Ingen endring ble foreslått. 
 
7. Innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag var mottatt. 
 
8. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 
Valgkomiteens formann, Espen F. Johannesen fremførte valgkomiteens innstilling: 
 
Styremedlemmer:  
    Per Arne Skjæveland  Ikke på valg  
     Liv Østli   2 år (gjenvalg)  
       Per Ivar Johannesen  2 år 
   Thomas Hoel    Ikke på valg 
   Asle Jørgen Firing   Ikke på valg 
Vararepresentanter: 

Per Karsten Olsen   Ikke på valg 
Trude Isaksen Bjelke  2 år 

 
Revisorer:  Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg) 
 
Nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden 
 
9. Valg av styre, revisor og valgkomite 
Ingen motkandidater ble foreslått. Samtlige valg ble dermed enstemmig vedtatt ved 
akklamasjon. 
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Styrets leder takket fratroppende styremedlem Knut Kirkeby for innsatsen i styret. 
 
10. Diverse 
 
Innkomne kommentarer: 
 
Skogbrannfare. Knut Gulbrandsen oppfordret alle grunneiere/tomteeiere til å rydde tilgrodde 
tomter for å redusere faren for skogbrann.  
 
Rydding langs veiene ble tatt opp. Dette gjaldt spesielt sideveiene som er trange for ut-
rykningskjøretøyer. Styret vil ta et initiativ for å finne mulige løsninger på dette slik at det blir 
grunneieren som må rydde lang sin eiendom, og at det blir gjort for deres regning dersom de 
ikke gjør jobben selv. 
 
Søppelcontaineren for papp er ofte full og det er mistanke om at den benyttes av andre enn 
hyttebeboerne (avfall fra næringsvirksomhet).  Styret vil ta kontakt med Follo Ren for å be 
om hyppigere tømming. 
 
Hestemøkk-problematikken ble nevnt. Det observeres en økende hestetrafikk på Solberg-
strands veier, og det setter sine tydelige spor. Det er vanskelig å unngå dette. Ordet ”ferist” 
ble nevnt som en mulig løsning. 
 
Hundemøkk. Hundeeiere ble oppfordret til å overholde båndtvangen samt å fjerne møkka 
fra sine elskede familiemedlemmer fra andres eiendommer. 
 
Tømming av samletanker. Status for forhandlinger om nye priser for tømming av tette 
tanker. Dette arbeidet er ennå ikke konkludert. Styret tror fortsatt at det er en god del å hente 
ved å fremforhandle en rammeavtale med én av tilbyderne som dermed får ”monopol”. Styret 
vil informere med oppslag og på hjemmesiden så snart vi har konkludert. 
 
Råkjøring. De nye forbedrede veiforholdene har dessverre medført at mange har satt opp 
farten betraktelig. Styret oppfordre alle til å kjøre pent. 
 
Avistyver. Det har tidligere vært et problem, nå er det blitt et stort problem,  og svært 
irriterende, at avisene forsvinner. Styret vil ta dette opp med Aftenposten. Det eneste vi kan 
se kan være en forbedring er å få navn på avisene. Det er nok sikkert lurt om andre også tar 
dette opp med avisleverandørene. 
 
Det var ingen andre saker under diverse. 
 

Solbergstrand 29. juni 2008  
 
 
 
 
 
 

Hanne Thürmer                                                                                                   Mona Bakken 


