
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NES HAGEBY VEL  
Sted: Microsoft Teams (link sendes ut etter påmelding) 
Tid: Torsdag 4. mars 2021, kl. 1900-2100  
 
Det er utfordrende med gjennomføring av generalforsamling i disse tider hvor vi må 
møtes digitalt. Styret har konferert med Asker Velforbund rundt gjennomføring og 
avstemming, men uten å ha mottatt noen gode forslag. Vi har derfor avgjort at 
påmelding til generalforsamlingen på Teams skjer via e-post til 2021gfnhv@gmail.com 
innen mandag 1. mars. 
 
Avstemming skjer per e-post til 2021gfnhv@gmail.com, med kun én stemme per 
husstand. Merk e-post “Avstemming NHV”. Alle stemmer må være mottatt innen kl. 
24:00 torsdag 4. mars.  
Det vil også være mulig å stemme skriftlig, via lukket konvolutt i styreleders postkasse 
innen kl. 24:00 torsdag 4.mars. Morten Bergestad har adresse Grønsundveien 140, og 
postkasse finner du på enden av garasjerekka innerst i Grønsundveien. Kontingent for 
foregående år MÅ være betalt for å kunne avlegge stemme (med unntak av medlemmer 
tatt opp i 2020).  
 
Dagsorden:  

- Teams-kjøreregler for gjennomføring av Generalforsamling 
- Godkjenning av innkalling og dagsorden, ved “håndsopprekning” 
- Valg av referent og to til å undertegne referatet  
- Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall  
- Gjennomgang og godkjennelse av styrets årsberetning, ved “håndsopprekning” 

(vedlegg 1)  
- Gjennomgang og godkjennelse av regnskap 2020 og budsjett 2021, ved 

“håndsopprekning” (vedlegg 2) 
- Revisors beretning (vedlegg 3) 
- Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomité, ved “håndsopprekning” (vedlegg 

4) 
- Informasjon rundt behovsanalysen (vedlegg 5) 
- Saker til avstemming (vedlegg 6) 

Sak 1 - Disponering av allerede avsatte midler til lekeplassen 
Sak 2 - Disponering av leieinntekter fra Asker Kommune 
Sak 3 - Bruk av overskuddsmasse til pump track/”Bølgen” 

- Innkomne saker 
- Eventuelt  

 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 – Årsberetning 
Vedlegg 2 – Regnskap og budsjett 
Vedlegg 3 – Revisors beretning 
Vedlegg 4 – Valgkomiteens innstilling 
Vedlegg 5 – Behovsanalysen 
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a. Oppsummering av spørsmålene 
b. Excel-ark med fritekstsvar 

Vedlegg 6 – Saker til avstemming 
Vedlegg 7 - Info om avtale med Asker Kommune for leie av lekeplass 
Vedlegg 8 - Situasjonsplan - lekeplassen 
Vedlegg 9 - Kostnadsestimat “Grønska” 
 
Innkallingen blir sendt ut elektronisk til alle med registrert e-postadresse og legges i 
postkassen til de uten registrert epost adresse. Kun innkallelsen sendes ut til vellets 
medlemmer, alle vedlegg vil publiseres på neshageby.com senest 18. februar. 
 
 
 
VIKTIG! 
På Generalforsamlingen har hver husstand én stemme. Stemmeretten kan utøves ved 
personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt til et annet medlem i Nes Hageby Vel. 
Kontingent må være betalt for foregående år (unntak for nye medlemmer tatt opp i 
2020). Kun én ubundet fullmakt per husstand. Gyldige vedtak krever min 20 % frammøte 
(inkl. fullmakter).  
 
Styret vil oppfordre medlemmene til å delta på Generalforsamling fremfor å stemme ved 
fullmakt. Fullmakter må sendes inn digitalt til 2021gfnhv@gmail.com ved 
generalforsamlingens start, kl 19:00 torsdag 4. mars (ta gjerne bilde med telefonen og send 
inn). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FULLMAKT 
Undertegnede gir herved ______________________________________ fullmakt til å 
stemme på mine vegne på Generalforsamlingen i Nes Hageby Vel den 4. mars 2021.  
Sted, dato______________________________________________________ 
Underskrift: ______________________________________________________ 
Navn i blokkbokstaver______________________________________________ 
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