
Solåsen Vel

Solåsen Vel og Solåsen veilag  
Referat fra årsmøtene 17. juni 2020 


Deltagere


10 personer som representerte 10 boliger i Solåsen Vel.


 


Sak 1: Valg av ordstyrer  
 
Ole Andre Sivertsen ble valgt 

Sak 2. Valg av protokollfører 

Helge Bjørgo ble valgt 

Sak 3. Godkjenning av saksliste og innkalling 

Begge ble godkjent uten kommentarer. Årsmøtet anses således som lovlig satt. 

Sak 4. Underskrift av årsmøteprotokollen 

I samsvar med vedtektene skal to av årsmøtedeltagerne velges til å underskrive 
årsmøteprotokollen. Lars Røsæg og Jannike Robinson ble valgt.


Sak 5. Behandling av styrets årsberetning for vel- og veilag. 

Ole gikk gjennom årsberetningen for både veilag og velforeningen. 


Det ble i forbindelse med gjennomgangen stilt spørsmål ved den delen av Jøtulsvingen 
som starter en innstikker ved ved nummer 12. Det er for enkelte uklart hvem det er som 
eier disse veiene. Spørsmålet ble stilt ifm at kommunen har fraskrevet seg ansvaret for 
vedlikehold av veilysene for denne delen av Jøtulsvingen. Kommunens begrunnelse skal 
være at dette er å anse som en privat innkjørsel. Det synes uklart hvem som eier disse 
veiene, og hvilken status de har. Det ble dessuten påpekt at kommunens oppfatninger 
rundt dette ser ut til å endret seg over tid. Styret vil ta kontakt med kommunen for å få 
verifisert eierskap og status til alle veiene, private og offentlige, som ligger innenfor 
velforeningens område. 




Sak 6. Veilys 

Styret har i vært i kontakt med Omexom, som har fått i oppdrag fra kommunen å 
vedlikeholde veilysene. Vi har flere ganger, via kommunens nettsider, gjort oppmerksom 
på pærer som ikke har virket. Alle beboere oppfordres til selv å melde feil og mangler ved 
veilysene direkte til kommunen.


Innerst i Jøtulsvingen ligger det også et veilys som ikke fungerer, og som kommunen har 
fraskrevet seg vedlikeholdsansvaret for. Lyset har ikke fungert på flere år, og beboerne har 
søkt om økonomisk bistand fra velforeningen for å sette lyset i stand igjen. Styret har 
besluttet å bistå med 50% av vedlikeholdskostnadene, inntil kroner 10.000,-. 

Sak 7. Behandling av regnskap 

Regnskapet for velforening og veilag ble godkjent av årsmøtet.


Sak 8. Fastsetting av styrets arbeidsplan for 2020 til 2021 

Styrets forslag til arbeidsplanen ble godkjent av årsmøtet.


Sak 9. Fastsetting av kontingent 

Styrets forslag til kontingent for veilaget på kroner 600 pr. år ble enstemmig vedtatt. 
Årsmøtet vedtok dessuten å heve velforeningens kontingent til kroner 350,- pr år.


Sak 10. Valg av styreleder 

Ole ble enstemmig valgt. Han vil, grunnet reise, imidlertid tre ut av vervet i styreperioden. 
Styret gis mandat til å finne en ny styreleder blant styrets øvrige medlemmer når Ole trer 
ut av vervet.


Sak 11. Valg av styremedlemmer 

Øyvind Karlsen og Helge Bjørgo ble gjenvalgt som styremedlemmer.


Lars Flateby ble valgt inn inn i styret som nytt styremedlem.


Ole Andre Sivertsen går dessuten i løpet av styreperioden ut av vervet som styreleder. 
Han vil da tre inn i verv som styremedlem til erstatning for den av styrets medlemmer som 
trer inn i vervet som styreleder. 


Sak 12. Valg av revisor 

Liv Håland ble valgt som revisor for både velforening og veilag. 


Sak 13. Valg av nye medlemmer  til valgkomiteen 

Alexander Aasen og Jannike Robinson ble valgt som nye medlemmer.




Sak 14. Behandling av innkomne forslag 

Lekeplass ved Solstubben 10 
Styret innstiller på å gi et bidrag til utbedring av lekeplassen med inntil kroner 16.255. 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt ved avstemming . 


Forslag fra Anne Lise Kolderup. 
Forslag gjalt bygging av bro over bekken som går langs Øvre Solåsen. Stien brukes av 
mange av velforeningens beboere, blant annet barn på vei til Berger skole. Styret er 
innstilt på å støtte dette tiltaket med en pengesum, men det må kartlegges ytterligere 
hvor store kostnadene vil bli. Arbeidene planlegges gjennomført på neste års dugnad og 
kostnadene vil eventuelt bli ført på neste års regnskap. Styret fikk fullmakt fra årsmøtet å 
behandle denne saken som styresak, når ytterligere informasjon om tiltaket foreligger. 

Sak 15. Eventuelt 

Det fremkom ingen relevante forslag til behandling. 


Nesodden 01.07.2020


Helge Bjørgo 
Protokollfører


	 	 


	 	 


	 	 	 Det bekreftes at protokollen gir uttrykk for vedtakene på årsmøtet:






