
Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten Yel20\2
(Skal endelig godkjennes på årsmøtet våren 2Al3)

NB! Dugnad l-2 mai i år, 2012. Containere settes ut 30 april og hentes 3 mai.

to: Onsdag 1 1. april
kl 19.00 -2r.00
Sted: Stallkroen, Vollsveien 132

DAGSORDEN:

Godkj enning av innkallingen.

Innkallingen ble godkj ent.

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for å,ret20lt

Protokollen ble godkj ent.

Styrets beretning

a. Regnskap 2011

Kommentarer:

- Styret oppfordrer alle medlemmene tilå betale kontingenten i tide. Vi må betale

renter ved for sen betaling, noe som koster vellet et ikke ubetydelig beløp.

- Skal Vellet som helhet betale for strøm i stikkveiene, eller skal de lokale

områdene betale for strømmen? Nå er det Vellet som helhet som betaler. Det ble

ikke besluttet å endre ordninsen.

b. Dugnad

- I området bak garasjene i Fagertunveien dumpes det for mye hageavfall, juletrær

osv. Lise KB Keus i Fagerfunveien 149 vil ta initiativ til å få i stand en ekstra

rydding der i år under dugnaden. Hun vil lage lapper som hun vil legge i berørte

beboeres postkasser. Det er også ønskelig å sette opp et skilt med oppfordring om

ikke å tømme hageavfall der.

c. Snørydding og strøing i 2011

- Det ble ikke måkt da den første snøen kom (mer enn 5 cm). Dette gjorde at det ble

veldig glatt resten av vinteren. Meld inn til styret hvis det er noe å klage på - styret

kontakter da snømåkeren, AB Traktor

HAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607.37.22423. Medlem: lan M. Keus, Fagertunveien 149,
janm@keus,no tlf 97086982. Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorq.no, tlf 92281801.
kasserer: Nicolaj Tidemand, nicolaj.tidemand@gmail.com
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- Det bør måkes tettere inn til garasjene'

- Noen er fbrnøyd med at det freses mye (det blir lite høye kanter), andre ønsker

mindre fresing (forurensning av plen)'

Vi ber ikke om strøing neste år. Vi oppfordrer til lokalt samarbeid og strø selv'

Gressklipping 2011

-Ingen nye klager.

Årskontin gent 2011 ll2.

Kontingenten flyttes noen må,neder frem i tid (til før årsmøtet 2013)'

Ew. endring i kontingenten vil derfor ikke skje før pharsmøtet 2014'

f. Hjemmesiden for vellet.

- Ingen kommentarer.

g.Nymulighetforutsendelseavmaildirektetilmedlemmene.

- Alle medlemmene må melde inn sine e-postadresser på $$'w.hagahratettrrel.org.

Gå til nettsiden og fyll inn din email og trykk "Go" i feltet "Registrer deg" som

ligger under de andre menypunltene til venstre på forsiden' Du vil da komme inn

i en dialog med system et. Gjør som dialogen sier og din mail adresse er registrert

slik at styret kan sende direkte informasjon til alle medlemmer' Takk!

Her er bilde av hvor du starter å registrere din mail-adresse:
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Da vil du få høre om nytt fra vellet og få viktig informasjon.

Avmelding

Hvis du får ny email adresse eller flytter og vil fierne din email adresse for godt

gjøres dette giennom en "Unsubscribe" funksjon nederst på alle mail fra styret. Vi

skal kommentere dette nærmere på første mail vi sender ut.

Informasjon om vårt forhold til Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) og

VElforbundet (DittVel).

Vi er nå kun medlem av VFO. Ingen kommentarer.

Trærne i åsen innerst i Fagertunveien

Det ble foreslått å anmelde Øystein Berglund, mannen som har hugget ulovlig på

Vellets og kommunens eiendom. Noen beboere og styret vil ta tak i dette.

Forsikring av garasjer

Styret oppfordrer beboerne til å sørge for at garasjene er forsikret. De er uansett

ikke forsikret av velet.

Mørke veilys

Ingen kommentarer.

Budsjett 2012

Ingen kommentarer.

Yalg

Jan Keus, Fagertunveien 149 ble valgt til nytt styremedlem. Mark Breitenstein går

ut. De to andre blir. Styret ser da slik ut:

Leder Christian H. Rafn, Tollef Gravs vei 149

Medlem Jan Keus, Fagertunveienl49

Kasserer Nicolaj Tidemand, Capralhaugen 4 1

Revisor Helge Rosenberg, F agertttrwn 7 7

HAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607 .37.22423. Medlem: Jan M. Keus, Fagertunveien 149,
'ianm@keus.no tlf 97086982. Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorq.no, tlf 92281801.
kasserer: Nicolaj Tidemand, nicolaj.tidemand@gmail.com
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Eventuelt

Gangstien nederst i Hagabråten må bli bedre, spesielt om vinteren. Den er nå i mye

større gpd brukt som skolevei da bam i området på grunn av nye delingslinjer nå

sogner til Eikeli og ikke til Grav. Det mangler også lyktestolper her. Styret vil

kontakte kommunen. Det vil også FAU ved Eikeli skole giøre.

Benker på området råtner. Vellet vil ikke betale for slike ting lenger. Styret oppfordrer

medlemmene til selv å ta ansvar for evt benk eller andre ting til sitt fellesområde.

Det finnes en fortegnelse over hvem som har bruksrett og ansvar for tilfluktsrofllmene

(utenom krigstid). Styret vil undersøke og legge ut en oversikt på nettsiden.

Stort hull i Fagerfunveien. Rune Dalby vil ta kontakt med kommunen.

Mange biler parkerer i Capralhaugen om vinteren for å ake med barna der enda det

ikke er lov mange steder. Det er blitt en farlig situasjon. Det ble bestemt å se det an ett

år til.

Styret vil se på om Canal Digital kan gi tabarttil Vellet.

Jar,26. apil2012
For Styret i Hagebråten Vel
Mark Breitenstein og Christian H. Rafn

HAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607.37.22423. Medlem: Mark Breitenstein, dhruvasat@gmail'com , tlf
gg2523L7 ' Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorg'no, tlf 92281801' kasserer: Nicolaj

Tidemand, nicolaj.tidemand@gmail.com
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