Solåsen Vel

Solåsen Vel og Solåsen veilag
Referat fra årsmøtene tirsdag 18. juni 2019
Til stede:

11 personer som representerte 10 boliger i Solåsen Vel.

Møtested:

Ekelund eldresenter

Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet var:
Valg av ordstyrer
Valg av protokollfører
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to personer til å undertegne protokollen
Behandling av styrets årsberetning for henholdsvis vellet og veilaget
Behandling av revidert regnskap for henholdsvis vellet og veilaget
Fastsetting av kontingentens størrelse for vel og veilag
Valg av styreleder (felles for vellet og veilaget)
Valg av styremedlemmer (felles for vellet og veilaget)
Valg av revisor (ikke på valg)
Valg av valgkomite (felles for vellet og veilaget)
Fastsetting av styrets arbeidsplan for Solåsen veilag
Styrets leder, Ole Andre Sivertsen, ønsket velkommen.
Sak 1 Valg av ordstyrer
Ole Andre Sivertsen (Solåsveien 7) ble valgt til ordstyrer.
Sak 2 Valg av protokollfører
Helge Bjørgo (Solstubben 31) ble valgt til protokollfører.
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det framkom ingen innsigelser til innkallingen, og årsmøtene i Solåsen Vel og Solåsen veilag
anses således lovlig innkalt. Styrets forslag til dagsorden ble akseptert. Poster som er felles for
vellet og veilaget, ble tatt under ett.
Sak 4 Valg av to personer til å undertegne protokollen
Marianne Samuel (Øvre Solåsen 36) og Birgitta J Halbakken (Solstubben 25) ble valgt til å
undertegne protokollen,
Sak 5 Behandling av styrets årsberetning for vellet og veilaget
Styrets leder, Ole Andre Sivertsen, redegjorde for årsberetningen for Solåsen Vel og Solåsen
veilag som var sendt ut på forhånd. De viktigste sakene for Solåsen Vel og Solåsen veilag
siden forrige årsmøte har vært den årlige dugnaden på fellesområdene, hvor det i år ble gjort
ytterligere utbedringer av lekeplassen samt satt opp flere skilt med anmodning om å kjøre
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sakte på velveiene. Videre har styret måttet arbeide uforholdsmessige mye med avslutning av
oppgjøret rundt asfalteringssaken, da enkelte beboere nederst i Gamle Hellvikvei har bestridt
veilagets anledning til å kreve inn penger fra dem til asfalteringsjobben. Det har også påløpt
relativt store kostnader til advokat i denne saken, som nå ligger til doms i Forliksrådet. Styret
har i perioden også arbeidet for kommunal ovetiakelse av veiene. Denne saken er enda ikke
avsluttet og vil bli fulgt opp av styret også i kommende styreperiode.
Solåsen Vel er en frivillig organisasjon. Status per nå er at 107 medlemmer har betalt
kontingent. I Solåsen veilag er alle boliger pliktige medlemmer, og status etter to purringer er
at 109 av 190 boliger har betalt kontingenten.
Styret for Solåsen Vel fungerer også som styre for Salåsen veilag, dvs. at det er valgt samme
styreleder og styremedlemmer i vellet og i veilaget, men veilaget har egne vedtekter.
I forbindelse med gjennomgangen av årsberetningen, ble det stilt spørsmål om de nye
utbyggingsplanene i Bergerskogen. Christian Montarou informetie kali om hva disse gikk ut
på. Styret fikk i oppdrag av årsmøtet å holde seg orientet1 om saken og ta opp med kommunen
eller andre forhold som faller innenfor vellets eller veilagets vedtekter.
Styrets årsberetninger ble tatt til etterretning.
Sak 6 Revideti regnskap for Solåsen Vel
Kasserer Nils-Otto Nielsen (Salåsveien 15) redegjorde for de reviderte regnskapene for
Solåsen Vel og Solåsen veilag som var sendt ut på forhånd. Regnskapene ble godkjent av
årsmøtet.
Sak 7 Fastsettelse av kontingentens størrelse for vel og veilag
Styret foreslo at kontingenten til Solåsen Vel ble viderefutt på 100 kroner i 2019.
Styret foreslo at det kreves inn en årlig kontingent til Solåsen veilag på 600 kroner per
husstand, dvs. det samme som foregående år. Kontingent til veilag er pliktig, og det vil bli
sendt til inkasso for de som ikke betaler.
Årsmøtene sluttet seg til styrets forslag til kontingenter.
Sak 8 Valg av styreleder (felles for vellet og veilaget)
Valgkomiteen foreslo gjenvalg av nåværende leder Ole Andre Sivertsen (Salåsveien 7), og
han ble valgt ved akklamasjon.
Sak 9 Valg av styremedlemmer (felles for vellet og veilaget)
Styret har, foruten leder, bestått av følgende medlemmer Helge Bjørgo, Øyvind Nyborg
Karlsen, Nils Otto Nielsen, Jørn Hallbakken og Arent Skjæveland. Styremedlemmene Helge
Bjørgo, Nils Otto Nielsen og Jørn Halbakken er på valg. Jøm Halbakken ønsker ikke gjenvalg
i tillegg flytter Arent Skjæveland fra Salåsen og må erstattes.
Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av Helge Bjørgo og Nils Otto Nielsen. Som nye
styremedlemmer ble foreslått Marianne Samuel og Elisabeth Slåttum. Alle fire ble foreslått
valgt for to år. Årsmøtene sluttet seg til valgkomiteens innstilling.
Styret består da av følgende medlemmer:
Ole Andre Sivertsen, Salåsveien 7, styreleder
Nils Otto Nielsen, Salåsveien 15
Helge Bjørgo, Solstubben 31
Øyvind Nyborg Karlsen, Øvre Solåsen 24
Elisabeth Slåttum, Øvre Salåsen 28
Marianne Samuel, Øvre Solåsen 36
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De avtroppende styremedlemmene ble behørig avtakket av styrets leder.
Sak I O Valg av revisor
Sittende revisor Liv Håland (Øvre Solåsen 62) var ikke på valg.
Sak 11 Valg av valgkomite
Valgkomiteen har bestått av Christian Montarou (Solåsveien I), Espen Parmann (Solåsveien
19B) og Elisabeth Slåttum (Øvre Solåsen 28).

Av disse er Montarou og Parmann på valg. Styret foreslo at de begge ble gjenvalgt. Siden
Slåttum nå går inn i styret, må hun fratre vel'Vet som medlem i valgkomiteen. Som nytt
medlem ble foreslått Marte Lindstad Næss, Solåsveien 7.
Alle ble valgt for to år.

Sak 13 Innkomne forslag
Det var innkommet et forslag fra Ida Oline Stenumgård, Gamle Heivikvei 53, om å sette opp
egne containere for «hundebæsj-poser» på vellets område, da det var en økende tendens til å
kaste disse i tilfeldige private søppeldunker på området.
Etter noe diskusjon kom årsmøtet frem til at man ikke ønsket slike kontainere, da man ikke
har noen organisert tømmetjeneste for dette i vellet. Imidlertid var det bred enighet om at
forslaget pekte på et reelt og økende problem, som det må tas tak i. Styret fikk i oppdrag å
anskaffe klistremerker som alle beboerne i vellet kan henge på sine private søppeldunker. I
tillegg vil styret informere om saken på facebook- og hjemmesidene til vellet og oppfordre
alle hundeiere til å ta slike poser med hjem og kaste dem i sine egne søppeldunker.
Det var også fremsendt forslag fra Jesper Allermand om opprustning av lekeplassen ved
Solstubben 10. Opprustningen var kostnadsberegnet til ca. 27,000, -.
Årsmøtet er i utgangspunktet positiv til forslaget om å ruste opp denne plassen, slik at barna
i dette området av vellet får en brukbar lekeplass i rimelig nærhet. Årsmøtet vil gjerne at
forslagsstiller overfor styret utarbeider en mer detaljert plan over hva som må gjøres med
lekeplassen og hva dette vil koste. Planen må også angi hvordan arbeideidet er tenkt realisert.
Styret fikk i oppdrag å følge opp dette overfor forslagsstiller.
Nesodden 21/6-2019
Helge Bjørgo
protokollfører

Det bekreftes at protokollen gil' uttrykk for vedtakene på årsmøtet:
Marianne Samuel
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Birgitta J Halbillen
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