
REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013
I

NES HAGEBY VEL

Sted: Holmen Kirke, Kirkestuen

Tirsdag 5.mars 2013, kl. 19.30

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av referent og to til å undertegne referatet.
3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall.
4. Styrets årsberetning.
5. Regnskap og revisors beretning.
6. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
7. Innkomne forslag
8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomit6.
9. Eventuelt

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent uten kommentarer.

2. Valg av referent og to til å undertegne referatet
Referent: Silje N. Amesen. May-Brit Askestrand og Henrik Jaeck underskriver referatet.

3. Godkjenning av fullmakter og fastsettelse av stemmetall.
Det var 17 fremmøtte og 2 fullmakter, til sammen 19 stemmer.
Dette er under 20 oÅ av betalende medlemmer som i henhold til vedtektene kreves for å
kunne gjøre vedtak på generalforsamlingen.
Det ble likevel besluttet å avholde generalforsamling.
Styret vil, under forutsetning av at dette aksepteres av vellets medlemmer,
fortsette sitt arbeid basert på dette referatet.
Dersom noen har innvendinger til dette, bes det innleveres skriftlig til styret innen 3 uker
etter datering av referatet fra generalforsamlingen.

4. Styrets årsberetning.
Årsberetningen ble gj ennomgått.
Det kom følgende kommentarer fra de frammøtte:

Under pkt. 5: Kyststi
o Det ble orientert om at Asker kommune har vedtatt å legge kyststien over Nes

Hageby Vels fellesareal. Det kom innspill om at båtforeningen på befaring med
kommunen var blitt lovet at deler av ødelagte påler skulle bekostes reparert av
kommunen. Styret vil videre undersøke om det er mulig å få kommunen til å dekke
snømåking på gangveien for å holde kyststien åpen hele året.
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Under pkt. 8: Gangveien
r Ifm at styret orienterte om at det vil komme opp sperring for å unngå

gjennomfartstrafikk på gangveien, ble det etterlyst måking. Styret orienterte om at
kostnadene for dette var undersøkt, og at man ikke hadde funnet rom for dette i
budsjettet. Det er likevel et ønske fra medlemmer om at styret undersøker denne
saken ytterligere for å sjekke opp andre alternativer (ref punkt 5). Styret ba
medlemmene komme tilbake til styret med flere opplysninger om evt. å samkjøre
dette med annen privat brøyting (ref Askåsen 59).

Under pkt. 9: Nye Brygger
o Vedtaket er fattet og kan ikke overklages. Nils Mortensen fra båtforeningen ønsker

at styret sender dem tegningene for bryggen slik at de kan sjekke hvordan dette
kommer ift eksisterende bøyer.

Under pkt. 11: Barneparken
o Det ble orientert om at Velets barn har fortrinnsrett i bameparken. Medlemmer sier

det er vanskelig å fa plass. Styret opplyste om at avtalen med barneparken er
regulert antallet barn/alder og innsynsrett til inntak. Det ble også nevnt at
parkeringsplassen foran ble benyttet av lastebiler. Dette må medlemmene kontakte
lastebilf,rrmaet om. Skilt foreslått hengt opp hvis problemet ikke løses ved å ta
kontakt ved lastebilfi rmaet.

Under pkt. 14 Søknad om medlemskap i NHV

o Her ønsket styret medlemmenes synspunkter.Det kom et forslag om å lage en egen
grunneierforening hvor man søker individuelt medlemskap. Dette for å ivareta
"gamle" og "nye" medlemmer. Ref eiendommer/båtplass. Noen mente dette ble
mye å administrere mens andre mente det var et reelt alternativ for å ivareta
behovene. Det var en lengre diskusjon hvor noen mener at det er bare å ta opp nye
medlemmer, det er bra for økonomien med nye medlemmer (ca 25.000 mer i
inntekter) og at de er med å betaler for det de likevel bruker av fellesområder. De
er med på dugnad og bidrar. Andre mener at det vil vanne ut fellesverdiene man
har i Velet, samt at det vil være flere som deler på de samme goder som man har
(for eksempel barnehageplass) og at Velet har god økonomi, og ikke trenger flere
medlemmer. Styret tar med alle innspill og vil diskutere dette ytterligere og
komme med en innstilling på en generalforsamling.

o Punkt 4 i vedtektene til NHV regulerer hvordan man behandler saker av denne
typen.

Under pkt. 15: E 18

o Styret orienterte om det arbeidet som er i gang. Det var mange spørsmål til saken
hvorpå styret besvarte de som kunne besvares og for øvrig viste til asker
kommunes hjemmesider hvor alle saksdokumenter er publisert.

5. Regnskap og revisors beretning
Kasserer orienterte om regnskapet.
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Generalforsamlingen godkjente regnskapet.

6. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
Ingen endring i kontingenten. Ny avtale med barnehagen er på plass ila våren 2013. Da vil
leien reguleres. Budsjettet ble godkjent.

7. Innkomne forslag:
Ingen

8. Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomit6
Valgkomit6ens forslag til nytt styre, revisor og valgkomit6 ble valgt ved akklamasjon.

Nytt styre består av følgende:

Morten Olsen Solvam, GrønsundveienTg
Silje Nesvik Amesen, Askåsen 40
Magnus Nereng
Elisabeth Duvaland
Robert Bronkebakken

Styret vil selv fordele oppgavene

Revisor:
Ståle Johansen, Breiviklia 33

Valgkomit6

Gjenvalgt for 1 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Valgt for 2 år
Valgt for 2 ttr

Gjenvalgt for et år

May-Brit Askestrand (avtroppende styremedlem) Valgt for 1 år
Amulf Fossum (avtroppende styremedlem) Valgt for 1 år
Elisabeth Martini Gjenvalgt for 1 år

9. Eventuelt
Dugnad i båtforeningen er satt til 7 mai. Båtutsett 3 og4 mai. NHV dugnad er satt
til 6. mai kI.18.

Nesbru, 14. mars 2013

Silje Amesen (referent)

Henrik Jaeck
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