
Årsmøtet z}tz

Ref erot fro
Årsrn øte

Skillebekk Vel
20r?

Onsdag 28. mors
Tid: kl . 19.00

Sted: Grendehuset
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Årsmøtet 2Ol2

Dogsorden for årsmøtet

1. Velkomst - innledning
2. Volg ov møteleder, referent og 2 til å godkjenne referatet
3. Konstituering cv årsmøte og godkjenning qv innkalling/sokspopirer
4. Årsmelding for Skillebekk Vel 2}ll
5. Resultot åOtt og budsjett ?Ot? for Skillebekk Vel
6. Årsmelding Solstuo barnehoge

Resultot ?OtL og budsjett 2012 (leveres ut på møte)
7 - Regnskop og bolonse 2OL1 for Grendehuset (leveres ut på møte)
8. Saker til Årsmøtet
9. Eventuelt - "Qrdet er fritt"
10. Volg, jfr Volgkomiteens innstilling

Tilstede: 12 stemmeberettigede, derav 3 styremedlemmer.

1 . Innledning
Fredrik ønsket olle velkommen.

2. Valg ov møteleder og referent
MøteJeder: Fredrik Håve
Referent: Bente Solberg
2 som skol godkjennereferotet:
1. Åsmund Kjærheim
?. Lenq Søbstad

3. Godkjenning ov innkalling/sokspopirer
Tngen kommentorer, og godkjent.
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4. Årsmelding Skillebekk Vel
Det fromkom på årsmøtet ot det er ulik erfaring med utsetting ov contoinere i

fbm dugnqd. Avfoll som ikke er tiltenkt kostet i contqineren- blir likevel kqstet
der. Styret vil også i år bestille contoinere til vårdugnaden, men avfqll frq
dugnoden skol kostesførst o9 etter of dugnoden er over, kqn beboerebenytte
resterende ploss i contoineren til eget avfall.
Skiltet "Velkommen til Skillebekk" er tagget ned igjen. Er det noen i området
vårt som hor kunnskop om hvordon skiltet kan rengjøres?
/tÅedlemstollet synker til tross for Senior 60+ rekrutterer nye medlemmer. Det
bør arbeides med å øke engosjementet i området vårt. Det er midler til rådighet
f or de som ønsker å stqrte en oktivitøt, f or eksempel cof e f or ungdom eller en

sommerf est for beboeren Nettsiden til Skillebekk Vel kon også gjøres mer oktiv.
Senior 6A+ ønsker blont onnet å bruke neftsiden ti| &legge ut cktuelt stoff om

oktiviteter de orrongerer, møter osv.

5. Resultot o9 budsjett
1. Resultot og bolonse 2}llble godkjent ov årsmøtet.
2. Budsjett f or 2Ol2 ble vedtott ov årsmøtet etter f ølgende endringer:

Opprydding/vedlikehold økes fro 5000,- til 10000,-. Norges Velforbund finnes
ikkelenger. Finnes det noe qlternotiv? SIyre sjekker dette opp, det settes
derf or kr. 1000,- i budsjett f or eventuelt medlemskop i Velforbund. Budsjett
lOtZ bærer preg ov å kunne gt nae tilboke til beboere som for eksempel ved

utplossering ov contoiner,økning ov tilskudd til orrongementer som beboerekan
søke p&,somt vedlikehold ov området vårt.

fnnspill vedr. Vedlikehold i området vårt
. Det trengs vedlikehold ov den lille hytto på bollplossen somt påfyll ov sond rundt

lekeapporotene. Stronden ved Svorttjern trenger også påfyll ov sond. Det er
ingen ordning for klipping av plenen på bollplqssen, den klippes på privot initiqtiv qv

noboer til plcssen. Er det mulig å kjøpe denne tjenesten ett sted, slik ct det vil

væ,?e rydding og pent på plossen gjennom sommerholvåret?

Bygging ov ny bro ved Svorttjern
. Bendiks Vik meldet seg som cnsvorlig for qnskqffelse ov materioler. Ny bro blir

laget på dugnod iløpet ov året.
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6. Årsmelding for Solstuo Bcrnehoge
Resultqt Z0fi og budsjett AOLZ for Solstuo bornehageble godkjent ov årsmøtøf.
Stotstøtten er nå f lyttet over på kommunene, og de privote bornehagene mener ot
utregningen ov tilskuddet fro kommunen ikke er helt korrekt. Det er derfor sotf i

gang en grundig gjennomgong hvo ongår grunnloget for tildeling qv midler.

7. Resultat 2Ol t og budsjett zOtZ for årendehuset
Resultot Z}tl og budsjett åOLZ for Grendehuset ble godkjent qv årsmøtet. Det er
igongsctt oppgrcdering cv noe cv det elektriske anle-gget. Arbeidet begyntei ?Afi og

vil fortseltei 2At2.

5pørsmål/fnnspill:
. Det ble stih spørsmål om hvordon det 9år med utredningen qv å instqllere luft-til-

luft vormepumpe for å spore strømsutgtfter. Styret orienterte årsmøtet qt

orbeidet med defte hor blitt utsqtt flere ganger, men ot det vil bli sett på ig;en.

8. Soker til årsmøtet
Styret hor fremmet f ølgende f orslog til endring av "Vedtekter for Skillebekk Vel"

6enerelt
Forslog 1:

Bytte ut ordet "Vellet" med "Velf oreningen" i hele dokumentet.

Forslqget ble vedtstt ov årsmøtet.

S 2 liledlemskdp
Forslqg 1:

"...Medlemskopet glelder f or hele husstonden, dog slik ot hver husstond ved

ovstemminger bare hqr en stemme. Oppgis to nqvn pr. husstond til medlemsregisteret,
vil begge ho stemmerett."
endre til:
"...Medlemskopet gjelder husstqnden, dog slik of hver husstond ved ovstemminger hor

to stemmer. Fullmokt fro ondre medlemmer godtas ikke."

Forslqget ble vedtott ov årsmøtet. Men skcl formuleres bedre ved neste årsmøte.

Formulering ble forslått "hver husstond uovhengig av størrelse hsr to stemmer ved

ovstemminger."
Forslog 2:

Slette setningen "...Vellets område ovgrenses som vist på kortvedlegg, dotert 29.nov

1982;
Fors ble utsott til neste årsmøtet. Det vor eni om qt et nytt kort skql

som beskriver Velforeningens område, eller prøve å finne kortet i gqmle orkiver.
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S 3 Kontingenten
Forslog 1:

Legge til etter dogens punkt;
"Medlemskontingenten gjelder for perioden 1.4 til 31.3."
Forslqget ble vedtott ov årsmøtet.

S 7 Årsmøte
Forslog 1:

Flytte underpunkt f) til g) og legge til:
f ) Fostsette medlemskonting ent en.

Forsloget ble vedtott ov årsmøtet.

Andre soker som fremmes på årsm øtet
Senior 60+ ønsker å innehq en vorcmedlemsploss i styret. Forsloget kom styret i

hende for sent i henhold til vødtektene til ot det ble tott stilling til forsloget på

årsmøtet. Forsloget vil bli behondlet ved neste &rsmøte og et eventuelt vedtok vil bli
iverksatt f ra neste årsmøte, mors 2013.

Annet
Vedtektene legges ut på Skillebekk Vels nettside (www.skillebekkvel.no). Annet

moteriell vil også istørst mulig grod bli logt ut på nettsiden. Medlernmene oppfordres
derfor til å slå opp på nettsiden vår for mer utfyllende informasjon.

Snørydding ov privote innkjørsler: noen medlemmer har god erfaring med å kjøpe
denne tjenesten ov Huseby (brøyte monn). Hon tqr kr. 100,- pr. gong og gjør en god
jobb. Dette som øt tips til ondre beboere som tenger hjelp til snørydding.

9. Volgkomiteens innstilling 2Al2
fnnstilling fro volgkomiteen er vedtott ov årsmøtet med f ølgende endring:

f og med of man stod uten noen til ledervervet,byttel Fredrik Håve frq kosserer til
leder f or dette året, eventuelt kqn dette gjøres om neste år igjen. Det er dq en ledig
ploss i styret (evt kosserer), som det er mulighet for qt ett ov medlemmene t Senior

60+ kon ivoreto.

Veikomiteen og Juletrefestkomiteen hor ønske om å få inn noen nye krefter.
Vennligst to kontokt om du er interessert.
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Funksjon Volgår Novn Adresse
Styret:
Leder ?ot2 Fredrik Håve Holumbokken 8b

Nestleder 20t3 Mono Honsen Stikkveien 14

Kosserer 2012

Grendehusonsvorlig 2013 Erik Solberg

Sekreter 2013 Øystein Godøy Stikkveien 8b

Voromedlem 20t2 Christine Holmen Goimle Trondheimsvei 35

Revisjonskomite

tlÅedlem 2012 Borbro Fekene 6omle Trondheimsvei 29

Medlem 2013 Øyv)nd Belsien Holumskogen 2?

Valgkomitå:

tlÅedlem 2012 Åshild trørgensen Holumskogen 26

Medlem 2013 Monicq Engebretsen Sollio 6o

Juletrefestkomitå: Velges ikl<e av årsmøtet

Knut Lyngby Gamle Trondheimsvei 29

Synnøve Korstensen Stikkveien 16

Fredrik Håve Holurnbokken 8B

Veikomitå: Velges ikke ov årsmøtet

Leif Olov Alnes Holumskogen 2t

Remi Bjerknes Tjernslio 46

Kjell Jemtland Tjernslio 44

Valg 2OL2

gll

&w^"4
Åsmund Kj

I
Ff,^ft"^- --Lrr'= '- rar> f -$
e,rheim Leno Søbstsd

Gjennomlest og godkjant ov:
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