
Referat fra Solbergstrand Vels årsmøte  
20. juni 2009 kl 14:00 i Båthuset på Børrebråten 
 
56 medlemmer var tilstede. 
 
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. 
Liv Østli ble valgt til referent. 
Hanne Thürmer og Karl Olav Haram ble (i etterkant av møtet) valgt til å signere protokollen.  
 
3. Godkjenning av referat fra årsmøte 2008 
Referatet ble godkjent. 
 
4. Årsberetning med regnskap /budsjett  
Årsberetningen ble gjennomgått av styreleder Per Arne Skjæveland og følgende punkt ekstra 
kommentert: 
• Budjettposten for 2009: ”Veltomt” er for i år øket med 45.000 kroner i og med at kr 

15.000 er avsatt til oppgradering/vedlikehold på hver av de tre strendene. 
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.  
Ingen endring er foreslått. 
Enstemmig vedtatt å fastholde årskontingenten på kr 1.600. 
 
7. Valgkomiteens innstilling til valg av styre og revisor 
Valgkomiteens formann, Espen F. Johannesen presenterte valgkomiteens innstilling: 
Styremedlemmer:  
    Per Arne Skjæveland  2 år (gjenvalg) 
     Liv Østli   Ikke på valg  
     Per Ivar Johannessen  Ikke på valg 
     Thomas Hoel    2 år (gjenvalg) 
     Asle Jørgen Firing   2 år (gjenvalg) 
Vararepresentanter: 

Per Karsten Olsen   2 år(gjenvalg) 
   Trude Isaksen Bjelke  Ikke på valg 
 
Revisorer: 
   Knut Gulbrandsen og Dag Johansen (gjenvalg) 
 
8. Styrets nominasjon til valgkomite 
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Espen Johannessen, Arne Olsen og Gunnar Hovden 
 
9. Innkomne forslag 
Stiftelse av driftsselskap for rensing av avløpsvann 
 
Styrets forslag til vedtak; 

”Solbergstrand Vel, NO 984.778.678, sitt årsmøte av 20.06.2009, gir styret fullmakt til å stifte 
et selskap med formål drift og vedlikehold av anlegg for rensing av avløpsvann for nåværende 
og fremtidige tilknyttede fritidseiendommer innenfor velforeningens geografiske område, her-
under å inngå nødvendig intensjonsavtale/avtale med Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg, 
NO 911.104.968 om vederlagsfri overføring av andelslagets anlegg til etablerende selskap. 
Fullmakten er tidsbegrenset til 31.12.2009.”  

Årsmøtet ga styret fullmakt til å etablere driftsselskapet. 

10. Valg av styre, revisor og valgkomite 
Ingen motkandidater ble foreslått. Samtlige valg ble dermed enstemmig vedtatt. 
 
Styrets leder takker på vegne av alle for tilliten. 
 
10. Diverse (informasjonssaker) 
 

 Veibom ønskes av mange  
Per Karsten Olsen (leder i veikomiteen) orienterte: Styret har fått innspill fra medlemmer i 
vellet angående et behov for å vurdere plassering av bom inn i området. (Uønsket trafikk, 
innbrudd) Styret fikk årsmøtets godkjenning til å utrede og vurdere dette nærmere. Målet 
er å presentere en eller alternative løsninger for vedtak på årsmøtet 2010. 
 
 Farten på veiene må ned, det gjelder både biler og sykler 

Gode veier har dessverre ført til at noen bilister har for høy hastighet. Alle oppfordres og 
anmodes om å holde seg til gjeldende fartsgrenser. Vellet har bestemt å anlegge tre flytt-
bare fartsdumper som et prøveprosjekt. Disse festes til veidekket og fjernes før vinteren. 
Ytterligere skilting vurderes også. Enkelte mente at råsyklister er en like stor fare for 
mykere trafikanter og for seg selv i eventuelle møter med biler. 
 
 Sjøledning for avløpsvann kommer  

Asle Jørgen Firing informerte om arbeidet med å fremme en søknad om politisk god-
kjennelse for å legge en sjøledning for avløpsvann fra søndre Solbergstrand (samt NIVA) 
til det kommunale renseanlegget ved Skiphelle. Ledningen vil kunne betjene svart- og 
gråvann fra hele Solbergstrand og evt. Ekeberg hvis de ønsker det. Dersom det blir 
politisk godkjennelse, vil dette være starten på en planlegging i forkant av teknisk 
godkjenning. AJF og initiativgruppa for Solbergstrand Søndre Avløpsanlegg (SSA), 
Thomas Hoel og Gunnar Hovden, vil sørge for dette samt etableringen av SSA. Det vil 
være naturlig (men det må avgjøres av medlemmene) at SNA kommer med på sjø-
ledningsprosjektet.  Det er også aktuelt å legge vannforsyningsledning i sjøen samtidig, 
selv om det for tiden ikke er kapasitet i nåværende vannforsyningsanlegg i Drøbak. 
 
 Strømnettet er svakt, vær lure; oppgrader sammen 

Asle Jørgen Firing innledet om at han hadde observert fra flere hytteeiere at de ønsker å 
forsterke strøminntaket. Dagens enfase 25 Ampère, slik mange har det i dag, er for svakt 
for en moderne hytte. Hafslund dekker inntil kr 25.000 av anleggskostnadene på elnettet 
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(luftstrekket) ved hver oppgradering. Hver oppgradering betyr økt belastning på transfor-
matoren. Den (stakkaren) som forårsaker at kapasiteten sprekker og transformatoren må 
byttes ut, må ihht. Hafslunds regler, betale hele investeringen (ca 300.000 kr) for ny trans-
formator (minus de 25.000 kronene). Hafslud har selv tipset AJF at hvis mange nok innen 
samme transformatorkrets oppgraderer samtidig, kan summen av anleggsbidragene dekke 
transformatorkostnaden, for vanligvis koster forsterket luftstrekk godt under 10.000 kr.  
Så nå er det opp til lokale initiativtakere å gå sammen med naboene om oppgraderings-
prosjekter i sin trafokrets. Styret har ingen oversikt over elnettet, så fra vellets side er dette 
en informasjonssak.  
 

Det var ingen andre saker under diverse. 
 

Solbergstrand 22.juni 2009  
 

 
 
 
_____________________     ___________________
                            
Hanne Thürmer (sign)       Karl Olav Haram (sign) 
 
 
 


