
 

Referat fra årsmøtet i 

Skillebekk Vel 2021 

 

 

 
Torsdag 20. mai 

Tid: kl. 19.00 

Sted: ZOOM (digitalt møte) 

  



Dagsorden for årsmøtet 2021 

1. Velkommen. Registrering av deltakere/stemmeberettigede 

2. Valg av møteleder, referent og to som skal godkjenne referatet 

3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

4. Styrets årsmelding 

5. Regnskap for 2020, (inkl. regnskap for 60+) 

6. Budsjett for 2021 

7. Regnskap etter vedtektene §5 til orientering: Grendehuset og Solstua barnehage 

8. Innkomne saker: Hogst uten tillatelse på eiendommen til Holum Skog Grendehus 

9. Medlemskontingent for 2022 

10. Valg (etter vedtektenes §8) 

Til stede: 14 stemmeberettigede. 

1. Velkommen 
Vilde Lalun ønsket velkommen til møtet. 
 

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 
Møteleder: Vilde Lalun. Referent: John Raaheim.  
Referatsignaturer: Lisbeth Bergseth og Camilla Waal. 
 

3. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og møtepapirer 
Konstituering av årsmøtet ble godkjent uten kommentarer. 
 

4.  Styrets årsmelding 
Møteleder leste opp årsberetningen. Pandemien har preget arbeidet. Det ble arrangert Quiz-
kveld i januar ellers ingen arrangementer. Fire styremøter er gjennomført. Det ble registret 27 
betalende medlemmer i 2020.  
 

5. Regnskap for 2020 
Driftsregnskapet er avsluttet med kr -24.146 som i hovedsak skyldes liten oppslutning om 
kontingentinnbetaling (kr 9.707,- mot kr 37.275,- i 2019) og faste løpende utgifter. 
Kontingentinngangen er bedre 2021. Driftskontoen er fortsatt i pluss og Velet har fortsatt en 
betydelig skjermet kapital på egen kapitalkonto. Regnskapet er godkjent av revisjonskomiteen. 

  
6. Budsjett for 2021 

Det ble her henvist til noter i regnskapet for 2020 som inneholder budsjett for 2021. Det er 
budsjettert med 100 betalende medlemmer tilsvarende kontingentinntekt på 35.000,- og 
tilnærmet balansert utgifts budsjett i forhold til dette. 
 

7. Regnskap etter vedtektenes §5 til orientering 
Regnskapene for Solstua barnehage og Grendehuset ble presentert. Disse godkjennes på 
generalforsamlingen til eierstyre, og var kun til orientering. 

 

8. Innkomne saker og forslag 
Til møtet forelå saksfremstilling: «Hogst uten tillatelse på eiendommen til Holum Skog 

Grendehus». Saken ble presentert av Fredrik Håve fra Holumskogen Vel og deretter kommentert 

av part i saken Gudbrand Lunde. 



Til møtet forelå forslag om vedtak som følger: 

Forslag til vedtak angående erstatningskrav fra Motpart:  

Styret i Grendehuset innhenter en verdivurdering på den reelle verdien av de hogde trærne på Grendehuset 
sin eiendom. Årsmøtet gir Styret i Grendehuset fullmakt til å prøve å finne en løsning med motpart basert 
på denne verdivurdering, der motpart minimum betaler 35 000,- som en engangssum. Hvis partene ikke 
finner en løsning, og videre saksbehandling fører til ekstrakostnader, gis det fullmakt til at styrene i Holum 
Skogen Vel og Skillebekk Vel i fellesskap behandler saken.  
 

Forslag til vedtak ang vannutfordringene på grendehuset sin eiendom:  

Vannproblemet på Grendehuset sin eiendom er kritisk og det må gjennomføres tiltak så fort det lar seg 
gjøre. Kostnader oppad til høyeste estimat (kr 100 000,- + mva) som ikke dekkes av erstatningskravet må 
dekkes av vellene med en 50/50 deling. Styret i Skillebekk Vel gis fullmakt til å dekke utgifter inntil  
kr. 50 000,- til dette formål fra Vellets Plasseringskonto. 
 

Etter debatt ble forslag til vedtak nedstemt av et klart flertall av de stemmeberettigede.  

I saksfremstillingen heter det: Skulle det vise seg at det blir forskjellig vedtak på årsmøtene, må det 
kalles inn til et møte med begge velforeningene hvor saken behandles i fellesskap. 
 

9. Medlemskontingent for 2022 
Styrets forslag er at kontingenten beholdes uendret kr.350,- med henvisning til at aktivitetsnivået 

fortsatt i 2021 vil måtte være lavere enn normalt. Forslaget ble vedtatt. 

 

10.  Valg 
Tabellen under viser fordeling av verv i 2021-2022. 

 
 

Informasjonsoppgavene for Velet på nettside og sosiale medier er ikke formalisert (som komité eller 
rolle). Anne Grete Gabrielsen (Tjernslia 45) har velvillig fortsatt å publisere uten å være valgt og har 

sagt seg villig til å fortsette med dette til styret finner en permanent løsning høsten 2021.  

 


