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Referat fra ordinær generalforsamling i Skogen Vel
23. Mars 2011
Antall husstander representert: 7
Antall fullmakter: 2, underkjent.
Antall personer fra styret: 6

1. Dagsorden
Dagsorden ble opplest. Møteleder og referent ble foreslått:
Møteleder: Steinar Setten
Referent: Siv-Thuva Jansson
Vedtak: Enstemmig vedtatt

2. Styrets årsberetning
Årsberetning ble gått igjennom. Generalforsamlingen kom med merknader under følgende punkter:
Garasjer: Det står igjen bytting av panel noen steder i grend 1. Flere steder i grend 1 fungerer ikke
takrennene. Vannet renner i store mengder over kanten. Det må det gjøres noe med.
Dugnad: Det ble anbefalt å gjøres tiltak for å få flere til å møte på dugnad. Foreksempel
tilbakebetaling av dugnadspenger til dem som stiller opp. Styret bør utarbeide ”stillingsinnstruks” for
grenderepresentantene.
Parkering: I grend 1 ble det rapportert om store problemer med feilparkering på boligsiden av
Jomfru Winters vei. På snørike vintre gjør det fremkommelighet og snøbrøyting vanskelig. Veien er
kommunal. Beboerne henstilles om å parker lovlig på parkeringsplassene ved garasjen, eller
fortrinnvis i garasjene.
Renovasjon: I forbindelse med oppfordring om å etablere fellesløsninger ble det påpekt at det
mange steder ikke lot seg gjøre på grunn av manglede plass.
Snøbrøyting: Det ble kommentert at det ikke var helt riktig at kommunen har ansvar for brøyting og
strøing av alle stikkveiene. Enkelte stikkveier er for smale. De har kommunen ikke tatt over.
Fra grend 1 og grend 5 ble det klaget over for sen brøyting foran garasjene. Det ble det brøytet først
på ettermiddagen. Ved store snømengder kan det være umulig å komme seg ut med bil om
morgenen. Dette må tas opp med Finstad.
Det ble forespurt om vellet har virkemidler for å fjerne hensatte biler? Styret bekreftet at Vellet ved
grenderepresentantene har dette.
Annet: Det ble stilt spørsmål om kommunen eller vellet har ansvar for asfaltering av stikkveiene. Det
bør styre undersøke nærmere.
Vedtak: Årsberetningen godkjennes med ovennevnte merknader.

3. Regnskap og revisjonsberetning 2010
Regnskap og revisjonsberetning ble gått igjennom.
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent.
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4. Budsjett 2011
Budsjettet ble gått i gjennom.
Vedtak: Budsjettet ble enstemmig vedtatt

5. Forslag
5.1. Helligdagsfreden
Vedtak: Styrets anbefaling ble enstemmig vedtatt

5.2. Vedtektsendring § 8
Vedtak: Enstemmig vedtatt

5.3. Vedtektsendring § 14 Garasjeanlegg
Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Valg
Følgende ble valgt
Funksjon

Styrets forslag til
valgkandidat
Steinar Setten
Astrid Samskott
Dagne Skaaden
Trond B.Jacobsen
Torleif Lesteberg
Tone Lambech
Hilde Sagnes
Vigdis Kristensen
Hans Christian Rundtom
Rune Nilsen
Trine Smestad
Siri Grinde
Dagfinn Valsvik
Siv Thuva Jansson
Bente Lise Stubberud
Leif Brekke

Valgperiode

Leder
Velges for 1 år
Kasserer
Velges for 1 år
Sekretær
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 1
1 år, for å fullføre valgperioden.
Vara Grend 1
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 2
Ikke valg
Vara Grend 2
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 3
Velges for 2 år
Vara Grend 3
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 4
Ikke valg
Vara Grend 4
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 5
Velges for 2 år
Vara Grend 5
Velges for 1 år
Styremedlem Grend 6
Velges for 2 år
Vara Grend 6
Velges for 1 år
Revisor
Velges for 1 år
Vara revisor
Velges for 1 år
Pepperstad.net
Trygve Norrønne
Velges for 2 år
Vara perstad.net
Velges for 2 år
Alle foreslåtte representanter med unntak av vara for grend 3 og 4 og representanter for grend 5, ble
valgt.
Torleif Lesteberg foreslo seg selv til vara i grend 1 og ble valgt.
Siri Grinde foreslo seg selv til grenderepresentant for grend 5 og ble valgt.
Dagfinn Valsvik foreslo seg selv til vara for grend 5 og ble valgt.
Det mangler vara representant til grend 3, vara revisor og vara styremedlem til pepperstad nett.
Styret fortsetter arbeidet med å finne representanter til disse vervene.
Vedtak: Enstemmig vedtak om aksept for at styret finner personer til resterende verv.

