MØTEREFERAT
DATO

Veierland Hytteeierforening

16.07.2020
REFERENT

Årsmøte, juli 2020

Jan Slungaard

STED

Velhuset, Veierland

DATO

DELTAKERE

Jørn Arnesen (styreleder)
Inger-Lise Neslein (kasserer)
Nina Mello (styremedlem)
Jan Ivar Botnan (styremedlem)
Jan Slungaard (sekretær)

JA
ILN
NM
JIB
JS

15.07.2020

TID

17:30

31 stemmeberettigede møtedeltakere
inkludert 5 styremedlemmer
KOPI TIL

Petter Kolstad (ansvarlig for
Hjemmeside)

PK

ÅRSMØTE 2020
Pkt

Beskrivelse

Ansvar

Frist

ÅRSBERETNING
Styreleder Jørn Arnesen orienterte kort om aktiviteter i styrets regi
siste år 2019/2020.
Informasjon om renovasjon
Kristina Mørk Jacobsen holdt en detaljert orientering om renovasjon
generelt, og ambisjonene til Vesar på ulike områder. Hun refererte
også tilbakemeldinger fra renovatør Veronica som er ansvarlig for
Veierland.
Eventuelle spørsmål/klager vedrørende renovasjon kan sendes til
post@vesar.no .
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Informasjon om Kulturlandskapsgruppa
Jogeir Stokland orienterte kort om Kulturlandskapsgruppa og de
prosjektene (dugnadene) som har vært utført så langt. Hensikten er
å rydde vegetasjon og fremheve kulturlandskapet. I 2017 ble
steingjerdet ved Løkka/Pershagen ryddet langs Skauveien 26. I
2018 ble steingjerdet og området ved Kirken ryddet for vegetasjon. I
2019 ble det foretatt rydding av Vikinggravrøyser på åsryggen
mellom Vestgården og Alby. Planen er å fullføre dette arbeidet i
løpet av 2020.
Jogeir orienterte også om kystkulturstier og Pilegrimsleden (TangenVellet-Alby-Vestgården). Planen er å få satt opp infotavler til glede
for øyas beboere og for besøkende.
Jogeir har også planer om å lage 52 turforslag (1 for hver uke i året)
på Veierland. Planen er at turene kan tas av den enkelte når en selv
måtte ønske.

Informasjon om fiber og varmepumper
Inger Lise Neslein (kasserer) har på vegne av Hytteeierforeningen
mottatt informasjon fra Telenor/Canal Digital vedrørende
fiberinstallasjon på Veierland. Hun har også mottatt informasjon om
installasjon av varmepumper. Denne informasjonen legges ut på
hjemmesiden til Hytteeierforeningen/Velforeningen.

Informasjon fra Velforeningen/Sammenslåing av Velforening og
Hytteeierforening
Styreleder Gro Nystuen (Veierland Velforening) orienterte kort om
aktiviteter i Velforeningens regi siste år. Vellet hadde gode inntekter
på basaren også i 2019 (netto kr 125.000,-). I år (2020) blir det ikke
avviklet Basar på grunn av covid 19. Hytteeiere og fastboende
oppfordres til å ta lodd på gaver som står utstilt i Velhuset. Trekning
foretas i august.
Sammenslåing av Velforeningen og Hytteeierforeningen har vært
diskutert på flere medlemsmøter i Velforeningen de siste 2 år.
De fastboende er opptatt av at de ikke må komme i et mindretall og
har derfor sett på utforming av vedtekter som kan ivareta dette
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(«mindretallsbeskyttelse»). Styreleder sa også at man er opptatt av
at alle medlemmer må stille på lik linje og ikke slik det har vært
tidligere med A- og B-medlemmer.
Velforeningen har utformet forslag til nye vedtekter for en
sammenslått forening der Velforening og Hytteeierforening går
sammen i en forening. Velforeningen sliter med rekruttering av nye
styremedlemmer.
Saken ble diskutert grundig blant de fremmøtte medlemmene og det
ble reist en rekke spørsmål vedrørende den praktiske
gjennomføringen av en slik sammenslåing (familiemedlemskap,
enkeltmedlemskap, selskapsmedlemskap, direkte overføring?,
kollektiv innmelding?, oppfordring om umiddelbar innmelding osv.).
Velforeningen har utsatt sitt årsmøte til august i påvente av at det
eventuelt fattes et vedtak i Hytteeierforeningen om en oppløsning og
dermed i praksis en sammenslåing av foreningene.
Hytteeierforeningens vedtekter stiller krav om skriftlig avstemning og
¾ flertall av fremmøtte medlemmer inkludert fullmakter.
Det ble foretatt skriftlig avstemning der medlemmene ble invitert til å
stemme for eller mot oppløsning av Hytteeierforeningen og dermed i
praksis en sammenslåing av Hytteeierforening og Velforening.
Stemmetallet var som følger:
JA til oppløsning: 29 stemmer
NEI til oppløsning: 1 stemme
BLANK: 1 stemme
Vedtektenes krav om ¾ flertall er oppfylt og dermed var det et
overveldende flertall for oppløsning av Hytteeierforeningen.

REGNSKAP 2019/2020
Kasserer Inger-Lise Neslein presenterte regnskapet som følger som
vedlegg til dette referatet. Regnskapet er revidert av Inger
Stokkendal.
Foreningen har kr 35.318,- på konto pr juli 2020.
Regnskapet ble godkjent.
Styret fikk fullmakt fra årsmøtet til å beslutte hvorledes disse
pengene skal forvaltes/overføres til Velforeningen.
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ØKONOMISK STØTTE TIL VEIERLAND VEL OG ANDRE
FORMÅL
Denne saken utgikk som følge av vedtak om oppløsning av
foreningen.
FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
Denne saken utgikk som følge av vedtak om oppløsing av
foreningen.

VALG
Denne saken utgikk som følge av vedtak om oppløsning av
foreningen.

EVENTUELT
Støy fra ungdomsfester:
Hytteeiere med ungdom som holder fester oppfordres til å
respektere ro etter midnatt. Slike arrangementer bør også varsles på
forhånd.

Takk for innsatsen:
Avtroppende styre og revisor ble takket for innsatsen av årsmøtet.

Møtet ble avsluttet kl. 19:30.
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Veierland hytteeierforening
Regnskap 1. juli 2019 - 30. juni 2920

INNTEKTER
Medlemskontingenter
Renter, begge konti til sammen
Sum inntekter

kr
kr
kr

8 850
448
9 298

UTGIFTER
Årsavgift webhotell
Gave Veierland vel
Bevertning styremøte juni-19, refundert Jørn i juli
Badeflåte Hvervodden, Sommerbutikken
Leie av Vellet, årsmøtet 2019
Sum utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr

611
10 000
252
26 185
500
37 548

-kr

28 250

kr
kr
kr
-kr
kr

20 692
42 876
63 568
28 250
35 318

Underskudd som trekkes fra kapitalen

Utvikling av egenkapitalen
Innskudd driftskonto, 0530.58.98580 pr 30.06.2019
Saldo sparekonto, 0520.56.05586 pr 30.06.2020
Underskudd som trekkes fra kapitalen
Kapital pr 30.06.2020

Veierland

Revidert og godkjent

Inger-Lise Neslein
Kasserer

Inger Stokkendal
Revisor

