Referat fra styremøte i Hagabråten Vel
9 februar 2Ol2
Sted: Tollef Gravs vei I49 hos Christian H. Rafn

Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling ble godkj ent
Saker

til behandling:

1.

Regnskap 2011
a. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent til overlevering til revisor
b. Kontoutskrifter per måned må følge med
c. Regnskapet må være ferdig revidert ca 15 mars.

2.

Årsrapport for 2011
Rafn lager denne.

3.

Dugnad 1. mai
Dugnad settes til 1. mai. Containere settes ut 30 april og hentes 2 mai. Nicolaj bestiller
containere hos Franzefoss

4.

Årsmøte 11. april
Avholdes onsdag 11 april på Stallkroen. Mark bestiller rom
Utdeling av papirer skjer 24-25 mars

5.

Forsikring av garasjer
Det er kommet spørsmål fra folk som skal selge sin bolig om vellet forsikrer
garasjene. Det giør vi som kjent ikke . Saken tas opp pååsmøtet som påminnelse
om at dette må eieme selv sørge for. Individuelt, eller felles for garasjer som hører
til i samme "bygg".

6.

Ekstra strøing når det er glatt
Det har vært giennomført en egen strøing i vinter da det var ekstra glatt. Defte ble
giort på gientatte oppfordringer fra beboere.
Pris kr 5000 + mva (AB traktor leverte tjenesten). Stpet ber om årsmøtets
tillatelse til å kunne bestille 1-2 slike ekstra-strøinger når det er riktig ille. Ellers er
hovedregelen at det giøres av beboerne lokalt ved bruk av grus fra kassene, Grusen
som ble brukt var for grov. Må være mindre grov neste gang.
Rafn spurte AB Traktor hva det ville koste å automatisk ffir strødd ved behov. Det
var snakk om 100-200.000 kr ekstra per sesong, og dermed uaktuelt.

IIAGABRÅTEN VEL. Bank: 1607.37.22423. Formann: Christian H. Rafn christian@sunneorg.no, tlf
922U8A1. Styremedlem: Mark Breitenstein, dhruvasat@gmail.conl ,tlf 99252317. Kasserer: Nicolaj
Tidemand, 9344097 5, nicolaj.tidemand@gmail.com

HAGABR/LTEN VEL

7.

Trærne i åsen innerst i tr'agertunveien
Det har vært kuttet trær i åsen innerst i Fagertunveien i forbindelse med
rehabilitering av en enebolig på toppen. Kan Keus som bor i området har hatt
kontakt med Rafn om dette, og vært på flere befaringer og hatt samtaler med
utbyggeren, Øystein Berglund. Han hadde kuttet noen trær på Velet's område (+
kommunens område) og fikk beskjed om å stoppe, samt rydde opp etter seg. Dette
skjedde etter hvert og en del frem og tilbake. Saken ansees som avsluttet.
Det kom opp spørsmål om man burde kutte en del trær i åsen for å ffi frem mer lys
beboerne innerst i Fagertunveien. Dette tas opp på årsmøtet som egen sak.

til
8.

Gressklipping
Det er kommet noen klager på at gress blir liggende igien i veien når det er klippet
på vått gress. Dette er tatt opp med Runes Gårdsservice.

9.

Velforbundet (gvrg.ditfgl.no) eller Vellenes Fellesorganisasjon (VfO)
Det finnes to landsdekkende velforbund. Vi har siste år vært medlem av begge for
å se hvem det er mest hensiktsmessig å være medlem av. Vi melder oss nå ut av
Velforbundet (det nye forbundet) og forblir i Vellenes Fellesforbund (restepe av
det gamle som gikk konkurs). Bærum Velforbund er rnedlem av VFO.
Hagabråten vel søkte om mva-refusjon gjennom Velforbundet. De tok over 6000
kr i adm. og revisjonshonorar. Vi syntes det var for mye. VFO hevder de gtrør det
gratis. Vi har tillagt dette argumentet en del vekt. Forholdene overvåkes allikevel
videre, da Velforbundet synes å være mer aktive med medlemsfordeler enn VFO,
som synes Lvær mer orientert mot kommunepolitikk (utbygging av veier, parker
etc).

10.

Forfall for kontingent
Vi anbefaler at forfall for kontingent legges

noe tidligere i året. Argument: det er
en del uklarheter ved eierskifte av bolig. Noen tror at kontingenten gjelder 12 mnd
fra forfall, mens den gjelder inneværende år. Det vil dessuten bedre velets
likviditet om vi legger forfall noe tidligere på året. Saken tas opp på årsmøtet.
Forslar at nytt forfall legges l-2 måneder tidligere 2 fu på rad, slik at vi ender opp

med februar-mars.
Det bør presiseres for alle beboere at de er ansvarlig for å informere ny eier om at
den som eier bolig ved foråIl av kontingent er ansvarlig for å betale denne, om
intet annet er avtalt.
11.

Mørke veilys

Vi har ffitt

noen henvendelser om mørke gatelys. Dette meldes direkte til Hafslund. Vi
understreker dette in informasjon til medlemmene. Det står allerede på hjemmesiden
vår hvordan dette kan gjøres, med egen link. Hafslund bytter normalt pære i løpet av
en uke eller to.
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12. Samle epost adressene

til medlemmene?

Det er noen fordeler om vi hadde epost adresse til alle medlemmene.
Vi kunne informere om løpende saker, samt sende ut papirer i stedet for å gå i
postkassene. Ulempe: kan generere mye mailkorrespondanse. Ønsker en "noreply"
løsning som i utgangspunktet er enveis. Ønsker også en løsning der man kan
oppdatere epost-adresse gjennom websiden, uten å gåvia styret. Rafn tar saken opp
med Digipoint, vår leverandør av publiseringsverktøy.
13.

Valg av nytt styre
Mark går ut av styret. Vi trenger nytt styremedlern.
Christian kan være formann ett år til, om ønsket.
Nicolaj kan være kasserer ett år til, om ønsket.
Alle i styret søker en kandidat til nytt styremedlem.
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