Referat fra Generalforsamling
i Wessel Vel
Torsdag 5. Mai 2011 kl 19.00 – 21.00
i Wesselstua

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: 5 beboere og 7 styremedlemmer.

1. Godkjenning av innkallingen
 Innkallingen ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Styreleder Klaus Fottland ble valgt som møteleder.
Glenn Inghelm ble valgt som referent.

3. Vedlikehold
Det ble diskutert vedlikehold av veier og parkeringsplasser både innenfor Wessel Vel
ansvarsområde og områder utenfor hvor kommunen er ansvarlig.
Tidligere år har det vært asfaltert i flere stikkveier der vellet har ansvaret. Dette mot
en egenandel. Det er en kostnadsvurdering da det er dyrt å asfaltere.
I enkelte områder er det store hull i asfalten som blandt annet kan gi skade på biler.
Dette gjelder spesielt i Mads vei. Her bør det vurderes som minimum å få tettet
hullene.
Det ble fremmet forslag om å avsette eventuelt positivt avvik (“overskudd”) på
snøbrøytekostnadene for 2011 til slikt vedlikehold i 2012.
Det ble diskutert farten på småveiene. 30 km/t er altfor fort. Det bør være gangfart
(5-10 km/t). Videre er bilkjøring og hastigheter ett problem i Mads vei. Det ble
diskutert muligheten for å sette opp en bom som kan åpnes for å redusere innkjøring
og hastigheten det kjøres på.
» Styret kontakter kommunen for tillatelse til å sette opp skilt for “10 km/t
gangfart – barn leker”, samt eventuell mulighet for en bom i Mads vei.
» Grend Mads vei undersøker kostnad ved å sette opp en slik bom.

4. Godkjenning av årsberetningen
Årsberetningen bør inneholde en spesifisering av utbetalte styrehonorar.
 Årsberetningen ble godkjent.

5. Regnskap
Grendene har innlevert regnskap for 2010, og økonomien virker god. For fremtidige
Generalforsamlinger vil Grende regnskapene vedlegges innkallingen, slik at beboerne
får oversikt, samt at det gir bedre kontroll.
 Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

6. Budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent
Budsjettforslaget ble gjennomgått.
Lekeplasser - Budsjett forslaget ble diskutert. Det ble fremmet forslag om å
undersøke med hver enkelt grend om ett tilleggsbidrag da det er kostbart å gjøre
nødvendig vedlikehold av disse.
Videre ble det foreslått å se på muligheten for å organisere en felles dugnad. Dette vil
det bli arbeidet videre med.
Styrehonorar – her er det budsjettert en liten økning slik at vi har mulighet å
honorere vara dersom de har bidratt aktivt i enkelte av de oppgaver som
gjennomføres.
Forslag til trefelling – Hvorvidt Generalforsamlingen har myndighet til å endre
budsjettforslaget, fremlagt i innkallingen, til å inkludere kostnader vedrørende
trefellingen ble heftig debattert. Det ble besluttet at slik myndighet kan ikke
Generalforsamlingen ha. Det er mulig å benytte budsjettert overskudd, samt
eventuelt omdisponering av andre poster dersom disse ikke benyttes i henhold til
avsatt budsjett. Videre bør det vurderes en egenandel fra involverte grender
ettersom dette omfatter kun en liten del av Wessel Vel ansvarsområde (tilsvarende
som ble gjort ved vedlikehold av stikkveier).
Det bør legges ut en forespørsel om trefellingen på anbudstorget for å innhente ett
kostnadsoverslag på arbeidet.
Videre var det ett ønske om at styret vurderte avsatt budsjett midler for slikt arbeid i
2012.
Det må innhentes godkjennelse fra kommunen før trefelling i dette området
eventuelt gjennomføres, ettersom det er såpass mange trær det gjelder.
 Trefellingsforslaget ble vedtatt med 7 stemmer for og 4 stemmer mot forslaget.
 Budsjett forslag fremlagt i innkallingen ble godkjent med 11 stemmer for og ingen
stemmer mot. 1 avstod fra å stemme grunnet vedtektenes §1.4
“Generalforsamlingen fastsetter medlemskontingenten, slik at den dekker de
nødvendige utifter som følger av foreningens formål”. Bakgrunnen er at styret
mener Generalforsamlingen ikke kan øke budsjettet, og dermed

medlemskontingenten, utover de rammer som er varslet i forbindelse med
utsendt innkalling.

7. Valg
Styret til Wessel Vel:
Øystein Sæther – Mads vei
Asbjørn Gulbrandsen – Tømmersvendens vei
Begge ble enstemmig valgt for 2 år.
Vara:
Gunnar Kittl – Mads vei
Ronny Danielsen – Mads vei
Begge ble enstemmig valgt for 1 år.
Pepperstad.net:
Glenn Inghelm
Per-Erik Evensen, vara
Styret til Wessel Vel består i perioden 2011 - 2012 av følgende personer:
Leif Åge Seneseth – Mads Vei
Nina Budalen – Mads vei
Anja Martens Mayer Loulous – Herremandens vei
Glenn Inghelm – Tømmersvendens vei
Jan Hellevik – Slagterens vei
Øystein Sæther – Mads vei
Asbjørn Gulbrandsen – Tømmersvendens vei
Vara:
Gunnar Kittl – Mads vei
Ronny Danielsen – Mads vei
Pepperstad.net:
Glenn Inghelm
Per-Erik Evensen, vara
Tidligere styreleder Klaus Fottland og styremedlem Søren Jørgensen stilte ikke til
gjenvalg. Nytt styre for Wessel Vel vil på førstkommende styremøte velge ny
styreleder.Klaus Fottland er fungerende styreleder inntil ny leder er valgt.

