Referat årsmøte Fagerstrand vel 27. mars 2019
På Bakkeløkka ungdomsskole.
Tilstede: 17 stemmeberettigede
1. Åpning og konstituering
Vedtak: Innkallingen ble godkjent
 Valg av møteleder: Kari Hagen
 Valg av referent: Synne Heivang
 Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen: Tore Olsen og Merete
Næss
2. Årsberetning 2018
Årsmøtet gir styret honnør for å ha økt medlemsmassen med nesten 50 % og for god
innsats i 2018. Det ble også rettet en takk til beboere som daglig rydder stranda.
Vedtak: Styrets beretning ble tatt til etterretning.
3. Regnskap 2018 og revisorberetning 2018
Det ble brukt mye penger i 2018, men takket være styrets dugnadsinnsats og
Sparebankstiftelsens tilskudd gikk vi i pluss.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
4. Budsjett 2019
Vedtak: Budsjettet ble godkjent.
5. Innkomne forslag
1. Redusere kontingenten til 450,- pga økende medlemsmasse. Vi ønsker å vise at
det lønner seg å bli mange i et vel.
Vedtak: Vedtatt
2. Avskrive innskutt båtkapital med 1/5 (20%) pr år fra og med år 2020. Fri kapital
settes løpende inn på egen båtkonto som kun kan benyttes til vedlikehold og
utbedring av brygga og båtplasser Det foreslås samtidig at leieinntekter fra
båtplasser settes inn og isoleres til formålet på samme konto. Dette som en
forberedelse til et økende behov for vedlikehold og fornyelse.
Diskusjon og vedtak:
Det ble stilt spørsmål ved praktisk gjennomføring og eventuelle juridiske
komplikasjoner, og et forslag om å utsette saken for å undersøke nærmere ble
nedstemt (7 for, 8 mot).
Det ble foreslått å avskrive hele innskuddet i 2020. Dette forslaget fikk 12
stemmer mot styrets forslag som fikk 3 stemmer. Båtplasseiere som sier opp sin
båtplass i 2019 får innskuddet tilbake.
Vedtak: Styret kan avskrive innskutt båtkapital i år 2020. Fri kapital skal
benyttes til vedlikehold og utbedring av brygga og båtplasser. Leieinntekter fra
båtplasser øremerkes til samme formål. Nye båtplasseiere betaler en
engangssum på 6000,- kr når de får tildelt båtplass, i tillegg til årlig
leie/fellesutgifter.

3. Rydde skogen fra strandveien/Kneika nedover mot stranda samt området fra
kiosk mot gamlestranda.
Forslaget ble trukket. Styret kan ta ansvar innenfor vedtatt budsjett.
4. Økning av veiavgift fra 750,- kr til 1000,- kr pr. år. Dagens avgift dekker
snøbrøyting og et minimalt vedlikehold, og det trengs penger til økt vedlikehold.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer.
5. Styret søker en person som kan være behjelpelig med rydding og lett
vedlikehold på stranda 1-2 dager i uka i de mest hektiske sommerukene.
Vedtak: Styret fikk årsmøtets godkjenning til å søke etter en slik person.
6. Valg
Vedtak:
•
•
•
•
•
•
•

Styreleder for 2 år: Ståle Smith, gjenvalgt
Revisor for 1 år: Tom Holter, gjenvalgt
Sekretær for 2 år: Christian Sundelin, gjenvalgt
Vara for 1 år: Ivar Høvik, gjenvalgt
Vara for 1 år: Torstein Gundersen, gjenvalgt
Vara for 1 år: Sverre Nilsen, ny
Valg av medlemmer til hhv. Valgkomite, Veikomite, Båtkomite, Strand og miljøkomite for 1 år: Det ble ikke valgt medlemmer til noen av komiteene.
- Kjell Bagh, vei, oppretter kontakt med beboere i hver av de private veiene for
samarbeid om vedlikehold, og har opprette Facebook-grupper for hver vei.
- Arne Johnsen, båt, bruker styremedlemmene
- Roger Taaje, strand, bruker også styremedlemmer, for øvrig søker vellet
etter medlemmer til dugnadsgruppe, se nettsiden.

I tillegg består styret av:
Kjell Bagh, leder vei
Roger Taaje, leder strand
Arne Johnsen, leder båt
Preben Aakermann, leder økonomi
7. Eventuelt
Styret orienterte om at de får disponere den delen av toalettbygget på brygga som ikke
lenger er i bruk. Skal pusses opp og brukes til møter med mer.
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Tore Olsen (sign)

Merete Næss (sign)

