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Dagsorden: 

1. Åpning og konstituering 

Leder Jarl Nygård ønsket velkommen og ba om forsamlingens godkjenning av 

innkallingen. Enstemmig godkjent.  

 

2. Valg av dirigent/møteleder:  Henrik Jensen 

Valg av referent:    Mona Stensland Johansen 

Valg av tellekorps:   Harriette Utheim og Brita Østvold 

Valg av to medlemmer til underskrift av protokollen: Aud Søyland og Bente Ross 

 

3. Styrets årsberetning 

Jarl Nygård gikk igjennom årsmeldingen, ingen kommentarer eller tilføyelser. Enstemmig 

godkjent.  

 

4. Årsregnskap med revisors beretning 

Ble gjennomgått av kasserer Åse Marthinsen og revisor Berit Ruud Hansen 

 

5. Budsjett 

Åsta Sørensen informerte om at det i forbindelse med vedlikehold av huset og 

opparbeiding av plassen rundt huset er satt av midler til dette i budsjettet. Dette 

innebærer en økning av kontingenten neste år. Det ble presisert at det er snakk om en 

engangssum og ikke en varig økning i kontingenten.  

 

Både budsjett og regnskap ble godkjent enstemmig.  

 

 

 

 

 



6. Innkomne forslag 

Forslag 1  

Styret foreslår å avslutte ordningen med faste parkeringsplasser  

Styrets forslag ble behandlet sammen med forslag 4 fra Geir Henriksen og forslag 10 fra 

Christine Schei Bakke, Tove Lise Holseth og Henning Strøm. 

Jarl Nygård informerte om styrets forslag. Geir Henriksen og Christine Schei støttet begge 

styrets forslag og følgelig trakk begge sine forslag.  

 

Det ble stemt med 42 stemmer for og 27 stemmer mot. Styrets forslag om å avvikle faste 

parkeringsplasser innføres fra og med neste sesong. Ordningen evalueres om 2 år. 

 

Forslag 2 

Styret foreslår å avvikle differensiering av gebyr for ikke-utført fellesarbeid.  

Styrets forslag ble behandlet sammen med forslag 6 fra Geir Henriksen. Styrets forslag 

ble støttet av Geir Henriksen som trakk sitt forslag. Det ble åpnet for en diskusjonsrundt.  

 

Det ble stemt med 48 stemmer for. Styrets forslag ble vedtatt. 

 

Forslag 3 

Styret forslår at personer på ventelisten som er under 40 år prioriteres etter ansiennitet 

ved salg av hytter i sesongen 2017.  

Benkeforslag fra Trond Vegard Andersen: Personer på ventelisten som er under 30 år 

prioriteres etter ansiennitet ved salg av hytter sesongen 2017.  

 

Styrets forslag ble vedtatt med 48 stemmer for. Benkeforslaget falt.  

 

Forslag 4 (trukket se forslag 1) 

 

Forslag 5 

Forslag fra Geir Henriksen om å avvikle særordning om fritak fra fellesarbeid.  

Geir Henriksen informerte om sitt forslag. Det ble åpnet for en diskusjonsrunde.  

 

Forslaget falt med 1 stemme for.  

 

Forslag 6 (trukket, se forslag 2) 

 

Forslag 7 

Forslag fra Geir Henriksen om å donere inntektene fra høstmarkedet 

Geir Henriksen informerte om sitt forslag. Det ble åpnet for en diskusjonsrunde.  

 

Forslaget falt med 4 stemmer for. 



 

Forslag 8 

Forslag fra Christine Schei Bakken, Tove Lise Holseth, Henning Strøm og Anne Børrum ifm 

utleie av Huset.  

Christine informerte om sitt forlag. Hun sa seg villig til å stryke punktet om utleie hele 

året. Det ble åpnet for en diskusjonsrunde. Det var enighet om at det ikke var nødvendig 

å stemme over dette.  

 

Styret tar Bakkens innspill til etterretning og vil arbeide for å unngå internt bruk på de 

mest populære utleiehelgene/konfirmasjonshelgene på vår og høst.  

 

 

Forslag 9 

Forslag fra Christine Schei Bakken, Tove Lise Holset, Henning Strøm og Anne Børrum om 

innkjøp av eplepresse til felles bruk i hagen.  

 

Avdeling 2 har gjort dette og det er ikke nødvendig av vår avdeling også setter av penger 

til dette.  

 

Forslaget trekkes.  

 

Forslag 10 (trukket, se forslag 1) 

 

Forslag 11 

Forslag fra Kjersti og Bjørn Tennøe om felles innsamlingspunkter på parsellene. 

Bjørn Tennøe valgte å trekke forslaget. Dette er noe den enkelte i hagen selv kan ta 

initiativ til.  

 

Forslag 12 

Forslag fra Kjersti og Bjørn Tennøe om å åpne porter og fjerne piggtråd på ytre gjerder 

rundt hagen. 

Dette er noe som må avgjøres av SU. Gjerdene rundt vårt området tilhører ikke vår 

avdeling med et felles for hele Solvang.  

 

Forslaget trekkes og oversendes styre for bearbeiding og eventuelt videre behandling i 

SU.  

 

 

 

 

 



7. Fastsettelse av kontingent og honorarer 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

8. Valg  

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt (se vedlegg). 

 

 

 

 

 

 

Solvang, 16. oktober 2016 

 

 

 

 

__________________________ 

Mona Stensland Johansen 

Referent/sekretær 

 

 

 

______________________    __________________________ 

Bente Ross      Aud Søyland  

Underskrift av protokoll     Underskrift av protokoll  

 

 


