DUGNAD

2OO9

llagabråten Vel
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Containere settes ut om formiddagen

tirsdag 5. Mai

i Tollef Gravsvei og

Fagertunveien og hentes formiddagen 6. Mai

.

I containerne skal det kun kastes hageavfall,
15 cm

.

det

vil si: Gress, løv og grener med maks

i diameter.

Vi må ikke

kaste plastsekker, stein, grus eller lignende, dapåiøper straffegebyr

for

vellet.

?(

ai ukutr-

Referat

fra

årsmøtet i Hagabråten Vel 31. Mars 2009 kl 18-20.00

Sted: Stallkroen, Vollsveien I32

Til

stede

Møteleder:
1.

14 stemmeberettigde medlemmer med

til sammen 1l fullmakter, til sammen25

stemmer
Anne-CathrineBraarudNæss(leder)

Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling ble godkjent

2.

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2008
Referatet godkj ent uten kommentarer

3.

Styrets beretning for året 2008-09
Møteleder orienterte om styrets arbeid. For detaljer vises til styrets arsberetning
.som
er distribuert til alle vellets medlemmer i forbindelse med innkalling til
årsmøtet. Årsmøtet tok årsberetningen til etterretning.

4.

Regnskap 2008
Regnskap for 2008 ble ensstemmig godkjent

f,.

Informasjon om brøyteavtalen med AB traktorservice (reforhandles 2009)
Styret refererte at avtalen med AB traktorservice (AB TS) skal reforhandles i
2009. Styret informerte om sin kontakt med firmaet for reforhandling av avtalen,
og at AB TS ikke hadde hatt tid til å reforhandle avtalen iløpet av vinter/ våren
grunnet det store snøfallet. Årsmøtet vedtok å gi nytt styre fullmakter til å innhente
tilbud og inngå ny avtale. Det ble uttrykt fornøydhet med frmaet fra et av vellets
medlemmer.

6.

Informasjon om gressklippingsavtalen

Styret informerte om at man ønsket å inngå en ny skriftlig artale
med ansvarlig for gressklippingen, hvilket ansvarlig eier for firmaet også ønsket.
Styret hadde kontaktet et par firmaer for innhenting av tilbud, men ikke fått inn
noen da tilbud på gressklipping ikke kan gis flør snøen er borte. Årsmøtet vedtok å
gi nytt styre fullmakter til å innhente og vurdere tilbud og inngå artale med
levrandør av gressklippingstjenester. Det ble uttrykt fornøydhet med nåværende
gressklippings firma.
,7

Budsjett 2009
Budsjett ble gjennomgåu og ensstemmig godkjent. Kontingenten ble vedtatt
uendret fra fonige periode.

8.

Valg
Som styreleder ble valgt Neelu Westvang, Fagerfunveien 139
Som kasserer ble valgt Christian Rafn, Tollef gravsvei 149
Som styremedlem ble valg Mark Breitenstein, Tollef gravsveilfr

9.

Eventuelt
Det var ingen saker til punktet eventuelt
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Anne-Cathrine Braarud Næss

lq,l't\tZ-Fredrik Smith

(Styreleder)

(Kasserer)
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