WESSEL VEL
INNKALLING
GENERALFORSAMLING
2012
STED: WESSELSTUA
TID: TORSDAG 22. mars 2012 KL 19:00
Agenda:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjettforslag og fastsettelse av
medlemskontingent.
6. Forslag som er kommet inn.
7. Valg
8. Eventuelt.
Se mer informasjon på www.wesselvel.org

STYRETS BERETNING 2011/2012
Styret i Wessel Vel har avholdt 5 møter i perioden 2011/2012. I tillegg kommer
generalforsamling.
ØKONOMI
Økonomien i vellet er god. Resultatet for 2011 ble ett overskudd på kr 48.840,26.
Wessel vel har pr 31.12.2011 kr 170.247,16 på vår konto.
Årsaken til det store overskuddet skyldes i hovedsak 2 poster:
 Snøfallet har de siste årene vært variert, og en snøfattig start på vinteren ga oss ca
kr 15.500,00 i lavere kostnader enn budsjett.
 Moms refusjonen ga oss en overaskende ekstra inntekt i høst på ca kr 12.500,00.
VEDLIKEHOLD.
Som besluttet på Generalforsamlingen 2011 har det vært gjennomført nødvendig
vedlikehold av vår felles lekeplass i Mads vei/Johans vei. Det er nå kommet opp en ny fin og
sikker lekehytte for ungene våre.
Det ble på Generalforsamlingen 2011 også diskutert vedlikehold/sikring av trær i området
Moradammen/Mettes vei/Mads vei. Det ble i sommer gjennomført en befaring. Ettersom
økonomien (status pr sommeren) ikke ga rom for å benytte mer enn budsjettert overskudd,
ble det besluttet å planlegge gjennomføring i 2012.
Kommunen gjennomførte i sommer noe vedlikehold av asfalt, ved å tette enkelte hull.
Etter henvendelse fra Vellet gjennomførte kommunen også utbedring av dreneringsrøret
ved innkjøringen til Herremandens vei, som forårsaket mye vann og is på veien.
WESSELBAKKEN
Wessel Vel har bidratt til vedlikehold av Wesselbakken, som er utført av Pepperstad Skog
vel, med ca kr 2.000,-.
VESTBY SKI GRUPPE.
Wessel vel har bidratt med kr 3.000,- som støtte til løypepreparering i skogen rundt
Pepperstad.
PEPPERSTAD.NET
Wessel vel sin representant i Pepperstad.net sitt styre har i denne perioden vært
Glenn Waatvik Inghelm. Besøk oss på www.pepperstad.net hvor du vil finne nyttig
informasjon om tjenestetilbudet, og hva som skjer.
Pepperstad, 30. januar 2012
Glenn Waatvik Inghelm
Leder Wessel vel
Se vår nettadresse: www.wesselvel.org

Budsjettforslag 2012

Kommentarer til budsjettforslag for 2012:
1. Medlemskontingent 2012 kr 1.500,- (fordelt på 2 fakturaer).
2. Spesifisering av vedlikeholdskostnader (totalt kr 75.000,-)
a) Vedlikehold veier, kr 10.000,-. Det ble på Generalforsamling 2011 fremmet
forslag om å avsette midler til dette dersom snøbrøytekostnader ble lavere
enn budsjettert.
b) Trefelling, kr 25.000,-. Det ble på Generalforsamling 2011 fremmet forslag
om kutting/nedskjæring av trær i området Mettes vei/Herremandens
vei/Moradammen. Tiltaket ble overført til 2012 for avsetning av noe flere
midler.
c) Lekeplass Slagterens vei, kr 40.000,-. Styret foreslår å gjennomføre
tilsvarende investering i den andre, og siste, av våre 2 felles lekeplasser.
Også her er det nødvendig med sikring da lekeapparatet er i dårlig
forfatning.
3. Budsjettert underskudd dekkes av 2011-overskuddet.

Forslag som er kommet inn
Det er ikke kommet inn noen forslag.

Valg
Wessel Vel styre 2011
 Glenn Waatvik Inghelm, Tømmersvendens vei - (ikke på valg)
 Nina Budalen, Mads vei - (på valg)
 Anja Martens Meyer Loulous, Herremandens vei - (på valg)
 Leif Åge Senneseth, Mads vei - (ikke på valg)
 Jan Hellevik, Slagterens vei - (på valg)
 Øystein Sæther, Mads vei – (ikke på valg)
 Asbjørn Gulbrandsen, Tømmersvendens vei – (ikke på valg)
Vara
 Gunnar Kittl, Mads vei - (på valg)
 Ronny Danielsen, Mads vei - (på valg)
Pepperstad.net
 Glenn Waatvik Inghelm (på valg)
 Per-Erik Evensen , vara (på valg)
Forslag til styret Wessel Vel 2012
 Glenn Waatvik Inghelm, Tømmersvendens vei
 Nina Budalen, Mads vei
 Anja Martens Meyer Loulous, Herremandens vei
 Leif Åge Senneseth, Mads vei
 Jan Hellevik, Slagterens vei
 Øystein Sæther, Mads vei
 Asbjørn Gulbrandsen, Tømmersvendens vei
Styrets representanter velges for 2 år.
Vara (Velges for 1 år dersom 2/3 av generalforsamlingen ønsker at en vara velges)
 Gunnar Kittl, Mads vei - (på valg)
 Ronny Danielsen, Mads vei - (på valg)
Pepperstad.net (velges for 1 år)
 Glenn Waatvik Inghelm
 Asbjørn Gulbrandsen, vara

