Innkalling til årsmøte
Onsdag 4. april kl 19.00
(merk at det ikke er 5. april som tidligere annonsert)
Østheim velhus
Bjerkelundsveien 31-33
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Styret oppfordrer alle medlemmer om å møte. Gjennom høy deltakelse på årsmøtet at vi kan
sikre at fellesområder og felles aktiviteter utvikler seg i en retning alle ønsker.
DAGSORDEN:
1.
Godkjenning av innkalling
2.

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2017

3.

Styrets beretning

4.

Forslag til vedtak og diskusjon
a. Kontingentfastsettelse
b. Budsjett for 2018
c. Vedtektsendringer
d. annet? (forslag må være styret i hende senest en uke før årsmøtet)

5.

Ny renovasjonsordning med kildesortering. En kort statusoppdatering

6.

Valg av styre og revisor

7.

Eventuelt

Hagabråten ,8. mars 2018
Christian H. Rafn
formann

Fredrik Stavseth
medlem

Kurt Frantzen
kasserer

Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet
Sak 2 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2017 (vedlagt)
Sak 3 Styrets beretning
Styrets sammensetning året 2017-18
Leder Christian H. Rafn,
Styremedlem Fredrik Stavseth
Kasserer Kurt Frantzen
Revisor Helge Rosenberg
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Styret har hatt to styremøter i løpet av perioden (11. september 2017 og 1. mars 2018, i
tillegg til løpende kontakt via mail og telefon.
a) Årsregnskap 2017. Budsjett 2018
Årsregnskap for 2017 er vedlagt sammen med budsjett. Årets bokførte underskudd er kr 30.185.
Budsjettert underskudd for 2018 er 43.000 kr. Se nedenfor.
b) Dugnad
Dugnad ble gjennomført den 3. mai 2017. Vi brukte nok en gang Renova AS som kommer og
plukker opp hageavfall utenfor der vi bor, uten bruk av containere. Dette er enklere for beboerne,
samtidig som vi unngår jord/stein og leker, f.eks. som tidligere har vært å finne i containerne.
Løsningen er dessuten noe rimeligere enn bruk av container. Så vidt styret har oppfattet gikk
dugnaden greit.
c) Snørydding og strøing
Måking:
Styret fortsatte å bruke AB Traktor. Det har vært store snømengder vinteren 2017/18. Dette
har vært utfordrende både for AB Traktor og for en del beboere. Enkelte steder har det vært
måkt for dårlig/unøyaktig. Sne er også noen steder blitt plassert på steder der det er kommet i
veien for alminnelig ferdsel. Noen få har fått sne foran egen inngang. Formannen har tatt i mot
klager og bragt videre til AB Traktor, som har rettet opp etter beste evne. Det skal sies til AB
Traktors forsvar at deres daglige leder døde i fjor, samtidig som de har ny sjåfør på måkebilen.
Styrets inntrykk av samarbeidet med AB Traktor er at de lytter og forsøker å korrigere som best
de kan. Styret setter pris på at klager meldes per epost med bilde og angivelse av adresse. Det
gjør videresending til AB Traktor så mye enklere.
Vi minner om ønskeligheten av at beboerne holder småveiene fri for busker og trær inn i
veibanen. 2,5 meter bred, 3 meter høyt, slik at maskinene kommer frem. Takk!

Strøing og strøkasser
Vi etterfylte to ganger i vinter. Dette gjør vi når mer enn halvparten av kassene er mer
under halvfulle. Styret setter pris på henvendelser når kassene begynner å bli tomme, da
vi ikke alltid er løpende ajour med alle 20 kasser. Send gjerne mail.
d) Gressklipping
Styret oppfatter at gresset i det i det hele klippes på en god måte, med tilfredsstillende
hyppighet. Vi fortsetter med Runes gårdsservice.
e)
Forslag til budsjett 2018
Det er budsjettert med et underskudd på 43.000 kr. Kontingenten øker fra 1700 til 1800 kr
For detaljer, se vedlagte budsjett.
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Sak 4 Forslag til vedtak
a) Kontingent
Styret foreslår at kontingenten øker til 1800 kr per år. Dette til tross for at det er budsjettert
med underskudd. Vellet har en reservebeholdning pr 31. desember 2017 på ca. 242.955,30 kr
(varierer over året). Styret mener at vi kan tære på denne kapitalen enda et år før kontingenten
eventuelt heves ytterligere.
b) Budsjett og kontingentøkning
1) Styret foreslår at budsjettet vedtas som fremlagt
2) Styret foreslår at kontingenten heves til 1800 kr/år.
c) Vedtektsendring
Dagens § 5 lyder slik:
Styret består av formann og 2 medlemmer, som velges av årsmøtet. Alle velges for to år ad
gangen. Den som velges som formann velges for ett år som formann og ett år som styremedlem.
Videre velges en revisor samt en valgkomite på to medlemmer – også for ett år ad gangen.
Styrets sammensetning bør være slik at både «øvre felt» (Capralhaugen og Tollef Gravs vei) og
«nedre felt» (Fagertunveien) er representert.
Dersom det blir behov for nytt styremedlem eller ny revisor i valgperioden, skal siste valgkomite
utpeke nytt medlem til styret eller ny revisor, som skal fungere til neste årsmøte.
Vellet medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for så lang tid som
de har fungert. Styret avgjør selv arbeidsfordelingen. Styre- og revisorhonorar fastsettes av
årsmøtet.
Forslag til ny § 5

Styret består av formann og 2-3 medlemmer, som velges av årsmøtet. Alle velges for to år
ad gangen. Alle kan gjenvelges dersom årsmøtet ønsker det. Den som velges som
formann velges for ett år som formann og ett år som styremedlem. Videre velges en
revisor samt en valgkomite på to medlemmer – også for ett år ad gangen. Styrets
sammensetning bør være slik at både «øvre felt» (Capralhaugen og Tollef Gravs vei) og
«nedre felt» (Fagertunveien) er representert.
Dersom det blir behov for nytt styremedlem eller ny revisor i valgperioden, skal siste
valgkomite styret utpeke nytt medlem til styret eller ny revisor, som skal fungere til neste
årsmøte.
Vellets medlemmer plikter å motta valg til tillitsverv, men kan frasi seg gjenvalg for så
lang tid som de har fungert. Styret avgjør selv intern arbeidsfordeling. Styre- og
revisorhonorar fastsettes av årsmøtet.
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Sak 5 Ny renovasjonsordning med kildesortering
En kort statusoppdatering fra sameiet innerst i Fagertunveien, og initiativet innerst i
Tollef Gravs vei. Selv om dette strengt tatt ikke er en velsak, synes vi det kan være greit
med en kort orientering, da mange var engasjert og involvert til å begynne med.

Sak 6. Valg av styre og revisor
Styret har i perioden bestått av:
Christian H. Rafn.
Formann
Fredrik Stavseth
Styremedlem
Kurt Frantzen
Kasserer
Helge Rosenberg

Revisor

Christian H. Rafn har valgt å gå av som formann etter mange års innsats. Han er
imidlertid villig til å bli i styret som et fjerde styremedlem for å sikre kontinuitet.
Frantzen (kasserer)) har sagt seg villige til å bli valgt som formann. Fredrik
Stavseth (styremedlem) velger å gå av.
Det er dermed behov for to nye styremedlemmer, en kasserer og ett vanlig
styremedlem.
I skrivende stund har ingen meldt seg som villig til å stille til valg som nytt
styremedlem.
Valg av to nye styremedlemmer og formann
Revisor: Styret anbefaler at Helge Rosenberg gjenvelges. Han har sagt seg villig til dette.

Sak 7 Eventuelt
a) Informasjon om fartsregulering på enkelte velveier i Tollef Gravs vei.
b) Andre eventuelle saker bes meldt til styret senest før palmesøndag 25. april.
Hagabråten 8. mars 2018
Med vennlig hilsen og vel møtt til årsmøtet
Christian H. Rafn,
leder

Fredrik Stavseth
styremedlem

Kurt Frantzen
kasserer
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HAGABRÅTEN VEL REGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018
Innbetalinger
Regnsk 2017

Regnsk 2016

Budsj. 2017 Budsj. 2018

Kontingenter
Gebyrer/renter for sene innbetalinger
MVA-refusjon
Renteinntekter
Sum innbetalinger

345 100,00
0,00
13 553,00
1 723,93
360 376,93

341 700,00
2 544,71
12 164,00
1 674,01
358 082,72

345 100,00
1 500,00
12 000,00
1 500,00
360 100,00

Utbetalinger
Gressklipp
Snømåking/grus
Dugnad, hageavfall skogen
Diverse utbetalinger
Strøm, Veilys Kommunen
Sum utbetalinger

68 575,00
244 188,00
25 417,00
28 187,00
24 195,00
390 562,00

63 850,00
245 450,00
86 386,00
12 802,85
23 300,00
431 788,85

67 000,00
258 000,00
33 000,00
20 000,00
25 000,00
403 000,00

Underskudd (-)/ overskudd

-30 185

-73 706,13

-42 900,00

Kommentar
203 a 1.800
365 400 kr
0
10 000
1 600
377 000

70 000,00 5% økning
270 000,00 5% økning
33 000,00
20 000,00
27 000,00 5% økning
420 000,00
-43 000

INNGÅENDE/UTGÅENDE SALDO
BANKKONTI
Per 1.1.2017
Per 31.12.2017
Endring
Netto

Sparekto
252 481,28
154 115,54
-98 365,74

Bedr.konto Sum
265 735,25
13 253,97
242 955,30
88 839,76
-22 779,95
75 585,79

-22 779,95
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Protokoll fra årsmøte 2017 i Hagabråten Vel
Dato: 05.04.2017
Sted: Østheim Velhus
Tilstede: 37 deltakere, hvorav 27 stemmeberettigede.
Christian H. Rafn ledet møtet
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkjenning av innkalling
Godkjennelse av protokoll fra årsmøte 2016
Styrets beretning, inkl. regnskap
Forslag til vedtak
a. Kontingentfastsettelse
b. Budsjett 2017
c. Annet
5. Valg av styre og revisor
6. Eventuelt
a. Veilys på velveiene. Betaling, ansvar og eiendomsrett
b. Kjøring på velveiene
c. Parkering på velveier og på egen eiendom
d. Kort om ny renovasjonsløsning, kildesortering og nedgravde
containere
e. VikenFiber. Status
Referat fra møtet:
1)
2)
3)
4)

Innkallingen ble godkjent
Protokollen fra årsmøte 2016 ble godkjent.
Formannen leste styrets beretning for 2016. Ingen vesentlige kommentarer
Vedtak og diskusjon
a) Regnskap 2016/Budsjettet for 2017 ble vedtatt og dermed også uforandret
kontingent på kr.1.700,00.

Det kom forslag om å kjøpe grus til strøkassene selv i stedet for å benytte ABtraktor til jobben, for å spare kostnader. Forslaget ble nedstemt. Det ble spurt
om hva det koster å droppe gruskasser og kjøpe strøing isteden. Styret tar rede
på kostnaden. Men det ble ikke vedtatt å kjøpe strøing. Det er gruskasser og
strøing på dugnad som gjelder.
Kostnaden for å fjerne hageavfall fra skogen bak garasjene i Fagertunveien (kr
22.500) ble diskutert. Et velmedlem mente styret hadde gått ut over sine
fullmakter. Det store flertall var imidlertid enige om at dette var helt nødvendig,
da det var første gang på 40 år. Det vil gå mange år før dette er nødvendig
igjen.
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5) Valg av styre og revisor
a) Christian H. Rafn ble gjenvalgt som formann og Fredrik Stavseth ble
gjenvalgt som styremedlem, og Helge Rosenborg ble gjenvalgt som
revisor.
b) Kurt Frantzen ble innvalgt som kasserer, mens Kerstin Woxen ble takket av
etter utmerket innsats som kasserer gjennom flere år.
6) Eventuelt
a) Veilys på velveiene
Et velmedlem påpekte følgende:
Belysningen på privat grunn i Tollef Gravs vei og Fagertunveien omfatter
ikke alle velmedlemmer, dvs. de som bor på oversiden av Tollef Gravs vei
samt de som bor ytterst i Fagertunveien (totalt 40-50 boliger). De er ikke i
nærheten av lamper. Vellet, som skal holde seg til saker som gjelder
samtlige, kan ikke pålegge velmedlemmer utgifter som ikke berører dem.
Dette ble også påpekt da kommunens dekning av privat belysning
opphørte for noen år siden, og det ble bestridt at vellet hadde anledning til
å fatte vedtak om å dekke utgiftene.
Formannen minnet om at det samme gjelder snømåking og gressklipping.
Beboerne har ulike nytte av det, men det er allikevel et felles anliggende
for vellet. Utenforstående (b.a. turgående og skolebarn) har også glede av
veilysene.
Etter en lengre diskusjon ble det vedtatt at veilys fortsatt skal belastes
vellet.
b) Kjøring på velveiene
Det har kommet henvendelser til styret vedr. kjøring på velveiene. Noen
mener det er forbudt, hvilket kan tolkes ut fra at kommunen nettopp har
fornyet skiltene ved innkjørselen (Tollef Gravs vei, ikke Fagertunveien), der
det står at innkjøring kun er tillatt for møbeltransport,
forflytningshemmede, syketransport og renovasjon. Formannen har vært i
kontakt med skiltsjefen i Bærum kommune. Han sier at skiltene i sin tid
(1971) ble satt opp på anmodning fra vellet. De ville ikke bli satt opp i
dag. Det er offentlige skilt, og overtredelsen kan medføre politianmeldelse.
Det kan evt. settes opp sorte og hvite skilter med samme innhold, men de
vil da ikke håndheves av kommunen ved. evt. overtredelse. Formannen
fremmet følgende forslag:
Dagens offentlige skilter fjernes og erstattes med skilter til bruk for privat
vei
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Det ble av en møtedeltaker påpekt at forslaget ikke var sendt ut på
forhånd før møtet, og at man dermed ikke kunne stemme over det. Saken
ble derfor utsatt til neste årsmøte. En annen hevdet at beboere i
Fagertunveien ikke skulle kunne bestemme over folk i Tollef Gravs vei.
Formannen minnet om at vellet og årsmøtet stadig gjør beslutninger som
ikke gjelder alle 207 beboere, (for eksempel gressklipping på mindre
teiger).
Det ble imidlertid gitt støtte til en oppfordring til alle vellets beboere:
Kjøring på velveiene skal i hovedsak gjelde
• Transport av forflytningshemmede, evt. privat syketransport
• Ambulansekjøring, renovasjon og andre offentlige tjenester som
naturlig må bruke velveiene
• Av- og pålessing av varer
• Kjøring i forbindelse med håndverkere
• Annen nødvendig kjøring

c) Parkering på velveier og egen eiendom
Enkelte beboere har reagert på at det parkeres over natten på velveier og
på egen, privat eiendom. Andre hevder at det må være helt ok. En lengre
diskusjon fulgte, og man kom ikke til enighet om en felles anbefaling.
Formannen presenterte et forslag til vedtak:
Parkering over natten på velveiene eller annen felles eiendom er uønsket,
da det medfører økt trafikk på velveiene.
Parkering på egen eiendom er også uønsket, da det medfører mer trafikk
på velveiene.
Forslaget ble avvist på samme grunnlag som kjøring på velveiene:
det var ikke sendt ut på forhånd. Saken tas evt. opp igjen på neste
årsmøte.
d) Ny renovasjonsløsning
Bærum Kommunes nye renovasjonsløsning med kildesortering skaper
engasjement og mange beboere har kommet sammen for om mulig få til
felles nedgravde løsninger. Dette er ikke en oppgave for Vellet, men styret
prøver å dele informasjon som kan legge til rette for gode løsninger. Det er
per i dag ett initiativ innerst i Fagertunveien og ett annet innerst i Tollef Gravs
vei på gang. Hhv 42 og 32 beboere ser om det er mulig med felles, nedgravd
løsning. Anbud innhentes fra 4-5 ulike leverandører. Terje Finnbråten og
Christian H. Rafn er kontaktpersoner for hhv Fagertunveien og Tollef Gravs vei
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e) Viken Fiber
Viken Fiber har begynt å informere/selge inn ny TV- og internettløsning. Det
er opp til hver beboer å ta en beslutning om dette. Det nye med VikenFiber
er at de har fiberoptisk kabel, som gir raskere opp og nedlasting av data på
bredbånd. Prisen er omtrent den samme. TV-kanalene likeså. VikenFiber
samarbeider med Altibox på innhold.
Ellers:
Formannen informerte om at vei-skiltet på nye gang/sykkelveien /Gravbekkstien
snart vil være på plass.
Møtet hevet ca. kl 21
Christian H. Rafn
formann

Fredrik Stavseth
styremedlem

Kurt Frantzen
kasserer
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Dugnad onsdag 2. mai 2018
• Selve dugnadsdagen er onsdag 2. mai Avfallet hentes torsdag 3. mai eller
fredag 4. mai.
• Hageavfallet legges i hauger, lett synlige for hentebilene. (Det settes ikke
ut containere). Hageavfallet kan gjerne legges ut et par dager før, om
ønskelig.
• Det skal kun kastes hageavfall, dvs.:
Gress, løv og grener med maks 15 cm i diameter.
•

Dersom det brukes plastsekker, så sørg for at de er lette å tømme. Tomme
plastsekker vil bli lagt igjen, og må hentes av beboerne som la dem ut.

Velkommen til dugnad!
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