
Referat fra Solbergstrand Vels arsm0te 2015 

27. juni 2015 kl 14:00 i bathuset, Berrebraten 

Antal/ fremm0tte medlemmer: 43 

1. Apning 
Styrets leder; Per Arne Skjceveland apnet m0tet. 

2. Godkjenning av innkallingen og valg av meteleder og referent 
lnnkallingen ble godkjent. 
Per Arne Skjceveland ble valgt til m0teleder. 
Karl Olav Haram ble valgt til referent. 
Tore Bye og Tom Coles ble valgt til a signere protokollen . 

3. Godkjenning av referat fra arsmete 2014 
Referatet ble godkjent. 

4. Arsberetning med regnskap /budsjett 
Arsberetningen ble gjennomgatt av styreleder Per Arne Skjceveland. 
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble presentert. 
Det var ingen kommentar fra arsm0tet. 

5. Godkjenning av regnskap, budsjett og ansvarsfrihet for styret. 
Regnskapet er godkjent av reviser. lngen kommentar fra arsm0tet. 
Det ble kommentert at regnskapet er belastet utgifter til Solbergstrand Driftsselskap som ikke 
kommer medlemmer i SSVA til gode. Styret redegjorde for at dette var utgifter som har pal0p 
fordi vellet i sin tid stiftet Solbergstrand Driftsselskap med den hensikt at dette selskapet 
skulle drifte hele vann og avl0psanlegget pa Solbergstrand. Nar Solbergstrand Driftsselskap 
blir operativt vii kostnader pal0pe for de som er tilknyttet Solbergstrand Driftsselskap og ikke 
Solbergstrand vel. 
Styrets arsberetning og regnskapsrapport ble godkjent enstemmig. 

6. Fastsettelse av arskontingent. 
Styret har foreslatt at arskontingenten pa kr 2.000 pr medlem beholdes inntil videre. 

7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 

Navn Funksjon Valg 
Per Arne Skiceveland Leder Gienvalg (2 ar) 
Trude Isaksen Stvremedlem lkke pa valg 
Per Ivar Johannessen Styremedlem lkke pa valg 
Asle Firing Styremedlem lkke pa valg 
Per Karsten Olsen Styremedlem Gjenvalg (2 ar) 
Trygve Harvei Varamedlem lkke pa valg 
Knut Gulbrandsen Reviser Gjenvalg ( 1 ar) 
Dag Johansen Reviser Gjenvalg (1 ar) 

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon. 
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8. Styrets nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden ble gjenvalgt. 

9. lnnkomne forslag 
Styrte fremmet forslag til a innfe:ire purregebyr som fe:ilger myndighetenes satser for private, 
for tiden kr 65 pr purring, for dem som ikke betaler arskontingenten innen fristen. Forslaget 
ble vedtatt. 
Arsme:itet vedtok at dette legges inn som et nytt punkt i vedtektene for Solbergstrand vel. 

10. Valg av styre, revisor og valgkomite 
lngen motkandidater ble foreslatt. Samtlige innstillinger ble dermed enstemmig vedtatt. 
Styrets leder takket pa vegne av alle for tilliten. 

11. Diverse (informasjonssaker) 

Opprydding pa strendene. 

Asle Je:irgen Firing kommenterte at strendene vare trenger en opprydding ved at gamle bater, 
seilbrett og annet som ikke er i bruk, ma fjernes, fortrinnsvis av eierne, men dersom de er 
ukjente, be:ir de ulike strandkomiteene tra til. 

Ny kontaktperson pa sandstranda strandkomite 

Styret informerte at ny kontaktperson er Liv Anne Fre:iystad, lf@carnegie.no Tlf.: 934 09 369 

Fartsdumper 

Tom-Erik Haug (for) og Asle Je:irgen Firing (imot) innledet en diskusjon om fartsdumper. 

Det fremkom synspunkter fra flere medlemmer. De aller fleste kje:irer pent, men det gjelder 
ikke alle. 

Styret vii ta saken opp pa feJrstkommende styrem0te. 

An net.. 

Born, er avhengig av tillatelse fra grunneier. To plasseringer er vurdert, men deter sa langt 
ikke funnet noe egnet sted der grunneier tillater a sette opp born. Styret jobbe videre med 
saken. 

Solbergstrand 27. juni 2015 
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