Wessel vel
Generalforsamling
Torsdag 22. mars 2012
Startet kl 19:00 – avsluttet ca kl 20:00
Dette referatet, sammen med innkallingen og våre vedtekter,
er tilgjengelig på vår hjemmeside,
http://www.wesselvel.org
Alternativt kan beboere få tilsendt dokumentene ved å henvende seg til
styre, v/din grendeleder.

Fremmøte: Av 127 husstander deltok 5 beboere og 6 styremedlemmer.

1.Godkjenning av innkalling : Godkjent.
2.Valg av møteleder og referent :
Møteleder ; Glenn Waatvik Inghelm
Referent ; Anja Martens Meyer Loulous
3.Årsberetning : Godkjent.
4.Regnskap 2011 : Godkjent.

5. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontigent
Budsjettforslaget ble godkjent.
Medlemskontingenten opprettholdes i 2012 med kr 1.500,- (fordelt på 2 fakturaer)

6.Forslag som er kommet inn
I forkant av Generalforsamlingen mottok styret ett forslag om Utbetaling av grendemidler på fast
basis.
Styret redegjorde for følgende praksis og anbefaling:
Styret vurderer årlig den økonomiske situasjonen og forpliktelsene til både Vel foreningen og
de enkelte grender. Styret består også av representanter fra samtlige grender som deltar i
diskusjonene om budsjett. Disse vurderingene danner grunnlag for den prioriteringen styret
anbefaler til budsjettet som fremlegges generalforsamlingen årlig.
Den økonomiske situasjonen til Vel foreningen og de enkelte grender vurderes som god. Det
er ikke kommet særlige innspill på behov fra grendene, med ett unntak. Hver grend sitter med
ca kr 30.000 på konto. I 2011 var det liten bevegelse på disse kontiene.
Styret kan derfor ikke se at det har noen hensikt å beslutte noen form for årlig utbetaling til
grendene. Det er fint å sikre en god økonomi i grendene, slik som i vellet, men det er ikke Vel
foreningens hensikt å opparbeide større “fond” utover hva som vurderes nødvendig og
forsvarlig. Særskilte behov eller ønsker den enkelte grend har, bør håndteres av grenden selv.

I tillegg vil beslutning om fast utbetaling av grendemidler måtte nedfelles i vedtektene.
Innmeldt forslag om utbetaling av grendemidler på fast basis ble nedstemt med 2 stemmer for og 9 i
mot.

7.Valg
Wessel vel styret 2012
Glenn Waatvik Inghelm, Tømmersmedens vei (ikke på valg)
Nina Budalen, Madsvei (valgt for 2 nye år)
Anja Martens Meyer Loulous, Herremandens vei (valgt for 2 nye år)
Leif Åge Senneseth, Mads vei (ikke på valg)
Jan Hellevik, Slagterens vei (valgt for 2 nye år )
Asbjørn Gulbransen, Tømmersmedens vei (ikke på valg)
Øystein Sæther, Mads vei (ikke på valg, men slutter i juni grunnet flytting.)
Ronny Danielsen, Mads vei (valgt for 1 år, overtar for Øystein i juni)
VI TAKKER ØYSTEIN FOR FLOTT INNSATTS I STYRET !
Vara
Gunnar Kittl, Mads vei (valgt for 1 år)
Pepperstad.net
Glenn Waatvik Inghelm (valgt for 1 år)
Asbjørn Gulbransen, vara (valgt for 1 år)
8.Eventuelt.
Styret er i kontakt med Aker P-drift for å finne løsninger på enkelte parkerings problemer.

