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Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte 2017 
 

24. juni 2017 kl 14:00 i båthuset, Børrebråten 

 

40 fremmøtte medlemmer:  

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. 
Tom Coles og Hanne Thürmer ble valgt til å signere protokollen.  

3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2016 
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 at årskontingenten økes til kr 2 500 pr medlem, men at de som betaler 
innen forfall får en hurtigsvarrabatt og betaler kr 2.000 pr medlem.  
Forslaget ble vedtatt 

7. Innkomne forslag 
Styret fremmet forslag til å innføre øke innmeldingskontingenten i vellet fra kr 10.000 til kr. 
25.000.  
Forslaget ble vedtatt med umiddelbar virkning.  

8. 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) 
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9. Styrets nominasjon til valgkomite 
Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden ble gjenvalgt. 

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. Solbergstrand Driftsselskap AS (SD) 

Styreleder informerte om SD som er et aksjeselskap som eies av Solbergstrand vel. Styret i 
vellet er selskapets generalforsamling. I og med at SD nå har overtatt fellesnettet til tidligere 
Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg SA (SNA) og er ansvarlig for driften av fellesnettet i 
dette området, var det behov for å endre vedtektene fra 2009. Nye vedtekter ble vedtatt i 
SDs generalforsamling 20.05.2017.  

Det er gitt omfattende informasjon om dette i årsmøteinnkallingen, og det henvises til denne. 

12 Diverse.. 

Organisering av Solbergstrand Driftsselskap AS 

Årsmøtet foreslo å endre vedtektene i Solbergstrand drift AS slik at medlemmene og ikke 
styret i Solbergstrand vel er generalforsamling. Styret i Solbergstrand drift AS vil utarbeide 
forslag til nye vedtekter. 

 

Informasjon om vedlikehold av pumpestasjoner 

Asle Jørgen Firing informerte om HMS-kravene fra Grundfos ved service på avløpspumpene. 
Pumpene veier nærmere 40 kg og kan ikke løftes uten løfteapparat. For nedgravde 
pumpekummer utendørs har servicemannen løftestativ, men innendørs eller under terrasser 
mm kreves det at det er festepunkt (krok) i taket over kummen og at det er tilstrekkelig 
arbeidshøyde. I tillegg krever Grundfos at det er strøm og vann tilgjengelig og at eier eller 
lokal representant er tilstede. Bomturer faktureres med ca. kr. 5 000 inkl. mva.   

  

Fartsdumper 

Eier av Solbergstrandveien 15 ønsker at det etableres fartsdump i veien hos ham å grunn av 
stor trafikk og at svært mange kjører veldig fort på strekningen forbi hans eiendom. Saken 
blir behandlet av styret og veikomiteen.  

 

 

 
Solbergstrand 24. juni 2017 

 

 

 

 

 
 

Hanne Thürmer       Tom Coles 


