
Referatfra Årsmøte i Veilaget Ødeg&rdsskogen VeI
Onsdag 20.februar 2019

19 stemmeberettigede husstander var mølt fram til møtet, hvorav 6 var fra styret.

Møtet ble åpnet kl. 19.00 av formann Eyolf Berg.

1. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent

Som møteleder ble Pål Gran valgt, og som ret-erent ble Tore Amundsen valgt.

3. Valg av underrkrivere for referat.

Svein Sandberg og Tommy Thygesen ble valgt til å signere referatet.

4, Godkjenning av referat fra forrige årsmøte.

Godkjent.

5. Årsberetning for 2018 (februar 2018 - februar 2019)

Årsberetningen ble lagt fram på årsmøtet.

6. Regnskap for 2018.

Pål Gran leste opp fra det reviderte regnskapet og forklarte enkelte punkter. Regnskapet er

revidert og funnet i orden av revisorene.

Sak 7: Valg av nye styreryedlemmer

Kandidater 
,

a) Amundseq Tore

b) Håkerud, Torill

c) Leinaas, Martin Kristoffer

Valgkomiteens forslag til nitt styre ble lagt fram, og ble enstemmig vedtatt.



Styret består dermed nå av: 

EyolfBerg 

Torill Håkerud 

Pål Gran 

Tore Netteberg 

Jonas Sivertsen 

Martin Kristoffer Leinaas 

Tore Amundsen 

Rollene fordeles på første styremøte. 

Sak 8: Valg av Revisor 

Revisor Ester K. Haugvik 

Revisor 

Sak 9: Kontingentøkning 

a) Øke til 3.000,-

b) Indeksregulering

Økning til 3.000,- ble godkjent. 

Indeksregulering ble forkastet. 

Ingunn Østlie 

Sak 10. Styrets budsjettforslag for 2019 

Budsjettet ble vedtatt. 

Sak 11. Oppbygging av buffer 

- \ 

Fra 2018, 2 år, til 2020 

Fra 2019, 2 år, til 2021 

Fra 2018, 2 år, til 2020 

Fra 2018, 2 år, til 2020 

Fra 2018, 2 år, til 2020 

Fra 2019, 2 år, til 2021 

Fra 2019, 2 år, til 2021 

Fra 2019, 2 år, til 2021 

Fra 2019, 2 år, til 2021 

a) Styret ber om fullmakt til å kreve inn inntil kr 2000,- ekstra per år per oppsitter i inntil

5 år for å bygge opp en buffer for kommende vedlikeholdsarbeider på veinettet.

Fullmakt ble godkjent av årsmøtet. 



Sak 12. Orienteringer

Styret orienterte om

a) Arbeide med sak angående snuhammer øverst i Ødegårdslia. Styret arbeider nå med å

få etablert nye målepunkter for snuhammeren

b) Fartshemmende tiltak. 5 fartsdempere vil installeres i vår.

c) Belastning på veiene. Styret r.il fblge ekstra godt med når det er entreprenØrer i arbeid

i området. Akseltrykk er merket i begge ender av inn§øringene.

Andre saker

Brøyting. Årsmøtet ber om at man ser på bestilling med tanke på

a. tilstrekkelig fresing eller skraping. spesielt ved mildvær

b. prioritet når det er mve snøvær.

c. Bruk av riktig redskap. dvs traktor ikke shovel

d) Dugnad. Styret oppfordres til å kalle inn til frivillig dugnad i slutten av April, dette er

positir,t både for arbeidet som gjøres og det sosiale.

e) Fiberbokser i Ødegårdslia. Oppsittere oppfordres til å melde fra til Styret dersom noen

bokser ikke el i stand.

Avslutning.

Årsmøtet ble hevet kl. 19:55.

Slemmestad20.02.2019
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