Referat fra arsmetet i Fagerstrand vel 30. mars 2016
Pa Bakkelekka ungdomsskole,

1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen ble godkjent
2. Valg av mateleder og referent samt to til a underskrive protokollen
Vedtak: Meteledere: Iver Iversen og Arne Johansen, Referent: Synne Heivang, Underskrive
protokollen: Per Johansen og Preben Aakermann.
3. Arsmelding 2015 og planer for kommende ar
Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning
Pa motet kom det opp at noen beboere pa vestsiden av Fagerstrandbakken ensker bruksendring
og utbygging av sine tomter. Styret fikk arsmetets godkjennelse til a ta kontakt med Nesodden
kommune for a initiere en ny reguleringsplan for omradet syd for Lillerudveien og vest for
Fagerstrandbakken. I mellomtiden kan kommunen bes om at eventuelle bruksendringer blir
stanset i pavente av ny reguleringsplan, Steinar Halvorsen meldte seg som padriver for
prosjektet,
4. Revisorbekreftet regnskap, revisjonsberetning og budsjett 2016.

Regnskapet for 2015 med kommentarer var lagt ut pa www.fagerstrandvel.noiforkant
motet. Revisjonberetningen

og budsjettet for 2016 ble Iagt fram pa motet.

Forslag til budsjett for 2016:
Inntekter
Post 3000 Medlemskontingent

55.000

Post 3005 Veilagsmedlem

22.500

Post 3050 Batplassleie

35.000

Post 3900 S:garebankstiftelsen

100.000

Sum inntekter

212.500

Utgifter
Post 4000 Veier

25.000

Post 4050 Batanlegget

30.000

Post 4200 Strand og milje
Diverse kostnader

203.000
37.000

Sum utgifter

295.000

Budsjettert resultat

-82.500

Vedtak: Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 ble godkjent
5. Medlemskontingent
Vedtak: Styrets forslag om a opprettholde velkontingenten pa kr. 500,- i 2017 ble vedtatt.

av

6. Valg
Styremedlemmene med ansvar for batkomiteen og veikomiteen var pa valg, og begge tok
gjenvalg. Kasserer og to varamedlemmer var pa valg.

Vedtak:
•
•
•
•
•

Kasserer:
Batkomite:
Veikomite:
Varamedlem:
Varamedlem:

Preben Aakermann
Arne Johansen
Iver Iversen
Are Landgaar Jensen
Ivar Hevik

Det er ingen Strand- og miljekomite, sa Kristian Bakkeng, styremedlem med ansvar for Strandog milje, oppfordrer medlemmer til a melde seg til innsats for a arrangere St. Hans-fest. Ta
kontakt med Kristian pa strand@fagerstrandvel.no.

7. De private veiene
Siste post pa programmet var apent for de som er veilagsmedlemmer uten a veere
velmedlemmer. Dette gjelder beboere i Kneika, Bekkefaret, Resslyngveien, Dalsvei og Svingen.
Beboere i disse veiene betaler en egen avgift for breyting og streing av de private veiene.
A vgiften var pa kr. 750,- i 2015 og det holdt akkurat. Styret v/Iver Iversen administrerer dette.
Arbeidet utfores av Gjefjell Drift. De breyter ved behov, etter samme standard som breyting av
de offentlige veiene. Iver oppfordret beboere til a melde fra sa raskt som mulig hvis noe ikke
fungerer godt nok.
Ikke alle beboere har betalt for broyting, og det vurderes tiltak for a innkreve betaling fra alle.
Det oppfordres til a snakke sammen i veiene slik at alle bidrar til fellesskapet.
Det bIe opprettet
Kneika:
Dalsvei:
Svingen:
Resslyngveien:
Bekkefaret:

April 2016

veikontakter, som Iver kan holde kontakt med i hver av veiene:
Are Landgaar Jensen
Line Redseth
Tom Halvorsen
Stale Smith
Iver Iversen

