
IIAGABRÅTEIT VEL

Referat fra årsmøtet i Hagabråten Vel

Tid: Onsdag 06. april 2011, kl 18.00 - 20.00
Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

DAGSORDEN

l. Godkj enning av innkalling

. lnnkalling ble godkjent

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2010

r Protokoll ble godkjent

Styrets beretning

. Styrets beretning ble giennomgått, kommentert og godkjent.

Spesielle kommentarer:

. Regnskap 2010

r Hagabråten Vel følger kontantprinsippet i regnskap, dvs innbetaling:

innSkt og utbetaling: utgift.

o Alle har betalt kontingent.

o Vi får igjen av staten ca. 14 000,- kr i refusjon på mva.

e Merk at kontingent sendes til adresse og ikke navn på huseier. Husk å

avtale hvem som betaler kontigente ved eventuelt salg av huset.

o Dugnad

. På innkalling står det feil dato!!1!! DUGNAD ER 4 MAI.

Snørydding og strøing i 2010

r Et par klager på uhensiktsmessig snømåking ble mottatt og vil bli

videreformidlet til AB Traktorservice

. To sandkasser er ødelagte av snømå{<ing i vinter. Disse er meldt fra og

erstattes. Hvis det er flere sandkasser som er ødelaE må det rneldes fra

til styret.

. Gressklippingsavtalen

e Avtale med ny gfessklipper er inngått, han heter Runes Gårdsservice.

Vi er generelt fornøyd med gressklippingen. Hvis det noen som er

misfornøyd må de melde fra til styret. Det er ønske om at det også
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ITAGABRåTEN VEL

klippes rundt trafoen i begynnelsen av Fagertunveien

og bak garasjene. Styret vil ta en runde med ny

gressklipper f-ør sesongstart.

r Vedtektsendringer

o Det ble frernmet forslag om at det settes maks grense for hvor mange

fullmakter en person kan ha med - maks 2 fullmakler pr. person .

Forslaget ble ikke vedtatt.

. Årskontingent 2010/1 1

. Ingen endring

. Hjemmesiden for vellet rvww.hagabratenvel.org

r Hjemmesiden ble kort presentert og gjennomgått. Her vil ref'erater,

regnskaper og annen nyttig info legges ut etter behov. Har du forslag,

til info som bør legges ut, (for eksempel om fargekoder) kontakt

styreformann: chri sti an@sunneors. no.

r Informasjon om Velforbundet

o HagabråLten Vel er tbr tiden medlem av to landsekkende organisasjoner,

da det opprinnelige gikk konkurs" Styret søker avklaring i løpet av året

og ønsker å velge eff av dem.

. Budsjett 20l l
o Budsjettet ble godkjent

4. Valq

. Christian H. Rafir ble valE til styrefbrmann

o Mark Breitenstein ble valgt til sfyremedlem

. Nicolaj Tidemand ble valgt til kasserer

o Neelu Westvang går ut av styret
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