VILLROA VEL

Villroa Vel avholdt ksmnrte fredag den 14. april2006, kl. 17.00 pb Vidsyn i Flendalen.
Tilstede:
Fra Gnolla 2 nr.: 345,
Fra Gnolla nr.: 203,204,205,2 10,229,230,234,240,244,245,247,248,258,269,270, og 271
Fra Storkjelkanken nr.: 101,102,103,110,111,114,116,118,119,128,141,147,149og 156
Fra Grasbekkken N.: 1,2,16,19,20,27,30,40 og 42.

1. Godkjenning av innkalling.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innkalling med fnrlgende saksliste ble godkjent:
Valg av mnrteleder, referent, samt to personer ti1 b undertegne protokoll fra hmnrte.
Arsberetning 2005
Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2005.
Saker ti1 styret.
Valg
Vedtak av kontingent

2. Valg av meteleder, referent, samt to personer ti1 5 undertegne
protokoll fra arsmete.
0mulf Rekdal fungerte som mnrteleder, sekrekren Gunnar Aasvangen skrev referat og to personer fra
styret (Arne og Einar) vil undertegne og bevitne korrekt referat.

3. Arsberetning 2005
hsberetningen ble gjennomgbtt av 0rnulf Rekdal og godkjent av h r m t e t .
( Hovedpunkter: Utplassering av benker, Klopper / bruer ti1 stier innover ijellet, Lnrypekjnrring,
Rydding ved postkassene, Container ved Gnolla, Reguleringsplan )

4. Gjennomgang og godkjennelse av regnskap for 2005.
Kasserer Arne Hessenschmidt gikk igjennom regnskapet, som deretter ble godkjent av brsmnrtet
(Resultat 2005: 2.645,25 kr, Beholdning: 28.608,02 kr ).

5. Saker ti1 styret.
Salting av veier:
Kostnader (Mesta): ca 6.000,- kr, vil bli fordelt pb hytteeiere. Ingen synspunkter fra
ksmnrtedeltagerne. Styret vil fortsette b diskutere denne saken med Sameieskogen.

Leypekjering
Sarnarbeid med andre hyttevel er etablert ,'LnrypekomitCen'. Lnrypemaskinen m i snart fornyes - dette
koster penger og krever stnrrre inntekter. 67.000 kr (45.000 fia Villroa) i inntekter. Diskutert i
'LnrypekomitCen' , som gjerne vil at Per Bryn fortsetter b kjnrre lnryper. Dersom 400 av de 600 betaler
500,-krlir, vil omrbdet ha ca. 200.000,- i inntekter som er tilstrekkelig ti1 investering i ny maskin. De
andre velforeningene vil ta dette opp pb sine brsmnrter i pkken. Et forslag ti1 prioritering av
lnrypetraseer fra 'LnrypekomitCen', ble vist p i mprtet.

Valg av revisor
Styret vil gjerne at det velges en revisor. Det ble godkjent av hmnrtet.
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VILLROA VEL
Andre saker ti1 styret

Ingen saker var fremmet for styret innen fristens utlerp.

6. Vedtak av kontingent
Kontingenten ble besluttet i vare 100,- kr (uendret).
Den formelle delen av Arsmertet ble avsluttet. Det ble servert kaffe og kaker.

7. Valg
Det nye styret fikk folgende sammensetning:
Formann
Nestformann
Kasserer
Sekretar
Styremedlem
Styremedlem

0rnulf Rekdal (valgt for ett Ar)
Knut Merrk (valgt for 2 ir)
Arne Hessenschmidt (ikke p i valg)
Rolf Olsen (valgt for 2 i r )
Nora Pettersen (ikke p i valg)
Einar Dalen

Det nye styret konstitueres p i ferrste styremerte.
Valgkomitk:
Dag Austber (gjenvalg)
Gunnar Aasvangen, Grasbekkisen (ny)
Etter ursmgtet orienterte Sameieskogen (v/Frank Robert Lund, StBle Elgshgen og Kure Enger) om
saker av interesse forjeltet vurt.

Gunnar Aasvangen
referent

Korrekt referat bevitnes:

---

