Protokoll til årsmøte 2021for §olvang Kolonihager avd 3
0rganisasjonsnummer: 99256497O
Møtet er blitt gjennomført heldigltalt fra 16. oktober kl.13:00

il

Z{"oktober kl.13:00.

Antall deltagere: 65.
Følgende saker ble behandlet på ånsnnøtet:

Åpning og konstituering
Vedtak
Godkjennes
1.

Antall stemmerfor: 6O
Antall stemmer m.ot: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Norma lt (50%)
Årsberetning
Vedtak
Godkjennes
2.

Antall stemmer for: 56
Antall sternmer mot: 3
AntalI blanke stennnner: 4
Flertallskrav: Norrna lt (50%)
3. Årsregnskap med Revisors beretning

Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for:57
Anta[l sternmer mot: O
Antall bfanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (5O%)
4. Evaluering av grusing i Mittveien
Forslagssti ller: §tyret
Bakgrunn

Det er gjennom flere år hlitt lovet evaluering av tiltakene sorn er utført først ved
Felleshuset, så i etterkent på ene strekningen i Mittveien.
Fordeler:

- Regnvar, n fordeles og trekker ned i grunnen over ett større område enn tidligere Mykere visuelt inntrykk

?t<-r

1
q

\
- Lettere

tilgjengelighet
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- Det er større vedlikehold for parselleierne i og med at ugrcss vokser lcttcre i grusen Grusen trekkes inn på parseller og inn i hytter og vil kunne påføre økt vedlikehold
- Fremkommelighet
Vedtak
Årsmøtet vedtar at styret får i oppgave å utarbeide et forslag til oppgradering med
utgangspunkt i Plenrveien. Evt forslag legges frenn ved neste årsrnøte.
Antall stemmer for: 56
Antall stemmer for vedtak l: 16
Antall stennmer for vedtak 2: 4O
Antall sternrner mot: 1
Antall blanke stemmer: I
Flertallskrav; hiorrnalt (5O%)
5. Evaluering av grusing ved Felleshuset
Forslagssti ller: Styret

Bakgrunn

Det er gjenriorn flere år blitt lovet evaf uering av tiltakene softl er utfønt først ved
Felleshuset, så i etterkant på ene strekningen i Mittveien.
Fordeler:

- Regnvann fordeles og trekker ned i grunnen over ett større ornråde enn tidligere Mykere visuelt inntrykk

- Lettere tilgjengelighet
Uten"rper:

- Det er større vedlikehold for parselleierne i og med at ugress vokser lettere i grusen Grusen trekkes inn på parseller og inn i hytter og vil kunne påføre økt vedlikehold
- Fremkommelighet
Vedtak
Årsrnøtet vedtar at styret får i oppgave å utarbeide et forstrag til oppgradering med
utgangspunkt i Plenveien. Evt forslag legges frem ved neste årsrrøte.
Antall
Antall
Antail
Antall
Antall

stemmer for: 52
sternmer for vedtak 1: 16
stemnrer for vedtak 2: 36
sternmer mot: O
blanke stemmer: 10

WT,

Flertallskrav; Normalt (50%)

6.

Awikle ordning med plantelagring i møterom på Felleshuset

Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn

Det er etter innføringen av ordningen erfart økt fuktighet i salen på Felleshuset. I
2A2A ble det installert flere lufteluker i rommet som et forsøk med å bedre luft
gjennornstrømrning I rnøterommet. {-uftingen som nå er etabfert ligger innenfor de krav
som foreligger.
Styret har gjennom siste vinter registrert at det er mye planter som skaper store
fuktproblemer gjennom vinteren og det er tykk is på innsiden av de fleste vindusrutene

Vedtak
Årsrnøtet vedtar og avvikle ordningen med lagrfng av planter på Felteshusets
hovedetasje. Kjellerens første rom (ikke avlåst rom til Materialforvalter og Høstmarked
komite) er fremdeles tilgjengelig dersonr det en plass.
Antaltr stemmer

far:34

Antallstemmer mot: 18
Antall blanke stemmer: 12
Fleriallskrav: flormalt (5O%)
7. Bruk av vedlikeholdsfond - oppgradere gulv i inngangsparti på Felleshuset
Forsla gsstitrler:

§tyret

Bakgrunn: Gjennomføring av vedlikehold i hht til liste undererikke mufig gjennom vanlig
driftsbudsjett. §tyret ber derfor årsmøtet om en ramme for bruk av oppsparte midler.

Oppgradering av gulv i inngangspartiet på felleshuset er nødvendig pga svikt (rnulig
råte) og åpent dekke rett innenfor hoveddøren.
Estimert kostnad kr. 20.O00,-

Vedtak
Årsn'røte god kjenner gjen nomførin g,

in

klud

e

rt av erf øringer fra vedli keholdsfond.

Antall stemmer for: 6O
Antall stemrner rnot: 1
Antall blanke stemmer: 2
Flertallskrav: Normalt (5O%)
8. Bruk av vedlikeholdsfond - Nytt tak + diverse utvendige arbeider på Barnas Hus
Forsla gsstiller: Styret

Bakgrunn: Gjennomføring av vedlikehold i hht til liste under er ikke mulig gjennom vanlig
driftsbudsjett. Styret ber derfor årsmøtet om en ramme for bruk åv oppsparte midler.
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Nytt tak + diverse utv. arbeider på Barnas i-lus ble vedtatt på årsrnøtet 2A2A rnen ikke
utført, og bes derfor overført til 2021.
Estimert kostnad kr. 50.OOO,-

Vedtak
Årsmøte godkjenner gjennomføring, inkludert overføringer fra vedlikeholdsfond.
Antall stemmer tar:47
Antall stemmer mot: 5
AntalI blanke stemmer:10
Flertallskrav: Normalt (5O%)
9. Bruk av vedlikeholdsfond - Utbedring Felles dusjlbad
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn: GjennomførinE av vedlikehold i hht til liste under er ikke mulig gjennom vanlig

driftsbudsjett. §tyret her derfor årsmøtet om en ramrne for bruk av oppsparte nridler.

Utbedring av dusj/bad var opprinnelig foreslått i vedlikeholdsplanen sesongen 2A23.
Men, pga rask forverring av tilsianden (løse fliser på vegg såmt mistånke om sopp),
anbefales det å gjennornføre dette så raskt som rnr-rlig - Ejerne g.iennom l<ornrnende
vinter. For å holde kostnader nede, foreslår vi om at n'ledlernr',rer sonn kan bidra med f.eks
riving og evt relevant kompetanse for gjenoppbygging av badet melder seg til dugnad.
Estimert kostnad kr. 15O.0O0.Vedtak
Årsmøte godkjenner gjennomføring, inkludert overføringer fra vedlikeholdsfond.
Antail stemmer far:4.7
Antaltstemmer rnot: 6
Antall blanke stemmer: B
Flerta llskrav: Normalt (5O%)
'lO. KomposteringsbiI
Fra Øystein Gundersen og Erik A. Asbjørnsen

Bakgrunn:

Ordningen med den konrmunale kvistbilen fungener relativt bra, nned månedlige
hentinger gjennom sesongen, selv om tidspunktet denne sesongen har vaert noe
ugunstig for mange.

D*t avhjelpor også på situasjonen rned å kvitte seg med kvisteavfalf at det er satt opp
tiderforfelfes kvistekverning i avdelingens regi.
Til tross for dette opplever mange at det ikke er tilstrekkelig kapasitet på muligheten

for levering av hageavfall tif kompostering, særlig vår og høst, da kun 6n times henting
medfører lange køer og svært begnenset rnr-llighet tif å levere" Vi vil derfor foreslå at
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avdelingen bestiller egen komprimeringsbil for henting av hageavfall ved sesongstårt
og ved sesongslutt - på lørdag kl. 9-12 (evt. kl.13) slik vi har hatt det tidligere.
Styrets inn*tilling
Styret avviser forslaget. Neste sesong vil styret bestille komrnunal komprimeringsbil to
timer pr. mnd. Styret vil vurdere ekstra bil ved sesongslutt hvis det er behov, samt vurdere
flene ganger med kvistkverninrg.
lkke godkjent
Antall sterrtrfter far: 2B
Åntall sternrnen mot: 3'n
Antall blanke stemmer: 5
Flertallskrav: Normalt (5O%)

Prisritering av barnefamilier
Forslagsstiller: Bente Pedersen, Mittveien 3O7

1'!.

Ønsker å foreslå at vi får inn barnefamilier her på §olvang. Det er så lite barn her nå.

Styrets innstilling
Styret avviser forslaget og viderefører dagens ordning med inntil 50 % tildeling til
personer 40 år sg yngre.

Vedtak
547" av de som får hytter, er på listenlansiennitet og 5O% er barnefamilier.
Antaltr sternmen

far:29

Antallstemmer nrot: 27
Antall blanke stemmer: B
Flertallskrav: Normalt (50%)
12. §olcellepaneI

Forslagsstiller: Anne Cecilie Røgeberg, parsell 303
Bakgrunn: §iden vi er en grØnn hage bør vi kanskje gå foran med å tillate solcelle paneler
på hyttene våre.

§tyrets innstilling
Forslaget avvises fordi muligheten allerede finnes nedfelt i byggereglene
§ 46"

lkke godkjent
Antait ste/nrner tor: 14
Åntall stemrner mot: 36
Antafl blanke stemmer: "14
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Flertallskrav: Norrna[t (5S%)

bord til Felleshuset

13. Nye stoler og

Forslagsstiller: Den avgåtte Jubileumskomitden v/Øystein Gunde rsen mfl.

Jubileurnskorniteen fcreslår at de avsatte, men u-tbenyttede midlene, kr. 9O.OO0, - til
feiringen av 90-års jubifeet i 2020 disponeres til et
"Jubileums-minne" I forrn av nye
møbler i festsalen på huset.
Dagens rnøblement er nå gamnrett, bcrdene er upraktiske da de ikl<e kan slås såmmen,
0g mange av stolene har flekker.

Antakelig vilstolerog bord koste merenn kr.9O.OO0,- men vi viser da til langtidsbudsjett
vedtatt av Årsmøtet 13. oktobe r 2A19 der det er lagt inn kr. 1OO.OOO, - til nye stoler og
bord på Felieshuset året 2O21.

Med avsatte midler i langtidsbudsjett, samt midler tiljubiteumsfeiring vil man kunne
investere i kvalitetsmøbler med både god komfort og funksjonalitet
Kon"iiteen foreslår at Husforvalternre legger frem et forslag for Styret, og at møbler
bestilles slik at de er på plass til sesonEstart 2022

Styrets innstilling
Styret avviser forslaget.
lkke godkjent
Antall stemmer for: 15
,Å.ntaln sternmer mot: 43
Antaff blanke sten'lrner: 6
Flertallskrav: Normalt (5O%)
'tr4.

Fa*tsettelse av kontingenter og hononarer
Styrehonorarer:
Styreleder kr. 10.OOO,Nestleder kr. 6.5OO,-

Sekret

r kr. B.OO0,-

Kasserer kr" B.OOO,-

Styrernedlem kr. 3.O0O,Varamedlem kr.3.0O0,Regnskapsf ører kr.

1

O.O

O0,-

Komitehonorar:
H

usforvalter Leder kr. 4.OO0,-
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Fellesarbeid kr. 4.OO0,-

Kontingent og avgifter pr parsel[:
Medlemsavgift kr. 4.5O0,".lordleie

kr.4.6A7,-

Strøm kwt kr.1,23
$trøm fast avgift kr 588,-

Vedtak
Godkjennes
Antall stemmer for: 55
Antaln sternnner rnot 2
,Anta[[ hlanke stemmer: 4.
Flertallskrav: Normalt (50%)
15. Budsjett

Vedtak
Godkjennes
Antail stemmer fon: 58
Antail stemmer mot:'l
Antall blanke stemmeri 4
Flertallskrav: Normalt (5O%)

komite medlemmer
Listen legges frem i helhet (inkludert de verv som formelt ikke velges på årsmøte).

16. Valg av

Vedtak
Godlcjennes

Antall stemmer for: 53
Antall stemmer n'rot: 1
Antall blanke ster"nmer: 5
Flert*lfskrav: Normalt (5O%)
17. Valg av

tillitsvalgte

Følgende ble valgt:
Styremedlernmer: Ronny Kristiansen, Trond Vegar Andersen, Jeanette Rønsen
Varamedlem: Kåre Sni psøyr
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