Referat Årsmøtet i Breisetdalen 2018
Møtet ble avholdt 2/5 2018 Klokken 19:00 på møterommet i 2 etasje i Numedalshallen.
Tilstede var: Eivind Kurverud, Knut Nerigaard, Lars Grøtjorden, Bjørg Hvaale, Olav Espelid, Asbjørn
Teige, Jens Jacob Jensen, Harald Ole Halland, Arne Liseth og Lars Troppen.
I tillegg til andelshavere møtte Terje Nilsen (ifm. Lån fra fiskeforeninga) og Tor Haugje
(vegvedlikehold)

Sak 1: Godkjenning av innkalling.


Innkallingen ble godkjent, med unntak av at eventueltpunktet ble slettet. Det var ingen som
stilte med fullmakter.

Sak 2: Valg av møteleder og protokollfører.


Lars Troppen ble valgt til begge roller.

Sak 3: Valg av en til å undertegne protokoll sammen med leder.


Harald Ole Halland ble valgt.

Sak 4: Avgjøre om de stemmeberettigede vil ha avstemminger etter en stemme for hver eier eller
eiernes eierandel i veien.


Lars orienterte om stemmegivning ved personlige stemmer vs prosentstemming. Personlige
stemmer ble vedtatt brukt såframt ingen forlangte noe annet på enkeltsaker.

Sak 5: Referat fra forrige årsmøte.


Lars leste opp referatet fra årsmøte i 2016, det var ingen kommentarer til referatet.

Sak 6: Årsmelding, revidert regnskap og budsjett.




Jens gikk gjennom styrets aktiviteter de siste 2 år:
o Momsrefusjon, veglaget er godkjent i mva-registeret med 50%-refusjon.
o Forenklet kortadministrasjon.
o Arbeid med nye vedtekter.
o Innført aksellastrestriksjoner på våren.
Regnskap: Asbjørn gikk gjennom regnskapene for 2016 og 2017, ingen kommentarer, men
man syntes det kom inn lite penger. Det skal sees på profesjonell revisjon av regnskapet for
å kvalitetssikre måten regnskapet føres på.

Sak 7: Gjennomgang og vedtak av «Vedtekter for veglaget Breisetdalen»


Asbjørn gikk gjennom de nye vedtektene, det kom følgene kommentarer
o Eivind Kurverud hadde to forslag til endringer:
1. Åsbøseterdalen velforening skal ha en representant i styret.
 Dette ble diskutert og omgjort til at Åsbøseterdalen velforening skal ha
en representant med møterett i vegstyret.
2. Overskudd/Underskudd: Underskudd dekkes med 50% av hytteeiere og 50% av
grunneiere og fordeles likt. (alle for en og en for alle)



o

Dette ble diskutert, det ble påpekt at underskudd ikke regnes pr år, men
over flere år, og det er mulig å ta opp lån for å dekke underskudd. Lik
fordeling er også vanskelig i et tingsrettslig sameie med ulike
eierandeler. Forslaget falt mot 1 stemme.
I sammenheng med gjennomgangen fikk styret i oppdrag å se på hvordan nye
grunneierne eventuelt kan kjøpe seg inn i vegen.

Sak 8 og 9 Valg av nytt styre og revisor


Alle ble gjenvalgt og styret/revisor ser nå slik ut:

Rolle
Formann
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Revisor

Navn
Jens Jacob Jensen
Asbjørn Teige
Lars Troppen
Ole Knut Lappegard
Arne Liseth

E-post
jjj@juvsgrenda.no
asbjorn.teige@gmail.com
lars.g.troppen@kongsberg.com
lappegard@gmail.com
paullise@online.no

Sak 10: Årsmøtet stemmer over de ulike forslagene i vedlegg 2 til vedtektene.


Vedlegg 2 ble vedtatt med en endring:
o Årskort nummer 2, skal koste 800 kr.

Sak 11: Innkomne forslag.
Det var innen innkomne forslag.
Nore 7/5 -2018
Lars Troppen (sign)

Jens Jacob Jensen

_____________________

Harald Ole Halland

____________________________

Vedlagt er regnskap, oppdaterte vedtekter med vedlegg.

Telefon
456 13 459
971 95 249
932 58 084
913 23 305
992 62 852

