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Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2013 
 

29. juni 2013 kl 14:00 i båthuset, Børrebråten 

 

Antall fremmøtte medlemmer: 42 

1. Åpning 
Styrets leder; Per Arne Skjæveland åpnet møtet. 

2. Godkjenning av innkallingen og valg av møteleder og referent 
Innkallingen ble godkjent. 
Per Arne Skjæveland ble valgt til møteleder. 
Karl Olav Haram ble valgt til referent. 
Dag Johansen og Tom Coles ble valgt til å signere protokollen.  

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2012 
Referatet ble godkjent. 

4. Årsberetning med regnskap /budsjett  
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Per Arne Skjæveland. 
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble presentert. 
Det var 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 enstemmig. 

6. Fastsettelse av årskontingent.  
Styret har foreslått en økning fra kr 1.600 til kr 2.000 pr medlem. 
Feriehjemmet til Sporveiene oppfatter at kontingenten allerede er høy og en belastning for 
økonomien i feriehjemmet. De ønsker derfor å beholde dagens kontingent, eventuelt at 
feriehjemmene får en lavere pris. Styret vil gjøre en egen vurdering av denne saken. 
Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor det er nødvendig med et løft i kontingenten dersom 
veiene er gode og økonomien er god slik det står i innkallingen. Styret redegjorde for at var 
behov for generell opprustning, samt asfaltering av veier som per i dag ikke er asfaltert. 
Justeringen av kontingenten ble enstemmig vedtatt. 

7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 
   

Navn Funksjon Valg 
Per Arne Skjæveland Leder Gjenvalg (2 år) 
Trude Isaksen Styremedlem Ikke på valg 
Per Ivar Johannessen Styremedlem Ikke på valg 
Asle Firing Styremedlem Ikke på valg 
Per Karsten Olsen Styremedlem Gjenvalg (2 år) 
Trygve Harvei Varamedlem Ikke på valg 
Knut Gulbrandsen Revisor Gjenvalg (1 år) 
Dag Johansen Revisor Gjenvalg (1 år) 
Revisorer:   Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg)   
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8. Styrets nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden (gjenvalg) 

9. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag i forkant av møtet. 

10. Valg av styre, revisor og valgkomite 
Ingen motkandidater ble foreslått. Samtlige innstillinger ble dermed enstemmig vedtatt. 
Styrets leder takket på vegne av alle for tilliten. 

11. Diverse (informasjonssaker) 

Asle Firing redegjorde for økningen i tilknytningsavgift til Frogn kommune. 

10.12.2012 vedtok kommunestyret å øke avgiften for hytter hvert år frem til 2016. Økningen 
er på cirka 16.000 per år. Frogn hyttevelforening vil forfølge saken for å få kommunen til å 
revurdere vedtaket. 

Dersom vedtaket blir stående, vil det være gunstig å tilkobles i 2013 for å unngå pris-
økningen fra 2013 til 2014. 

Kommunen mottar, men starter ikke behandling av søknad om tilknytning før ferddigattest for 
fellesanlegget foreligger. Veidekke har kontraktuell forpliktelse til å ferdigstille dette 
10.11.2013. 

Styret har muntlig blitt informert fra kommune om at dersom man søker om tilkobling i 2013, 
vil satsen for 2013 gjelde. Styret vil be kommunen om skriftlig bekreftelse på dette. 

Hver enkelt må via rørlegger søke om tilkobling. Det er mulig å søke om tilkobling før 
fellesanlegget er ferdig. 

Styret vil sende ut egen informasjon om dette til medlemmene etter ferien. 

 

 
Solbergstrand 29. juni 2013 

 

 

 

Dag Johansen       Tom Coles 

 


