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Innkalling til årsmøte 2019 
 

Torsdag 21. mars kl 19.00 
Sted: Steinerskolen i Bærum, fysikkrommet 

Adresse: Grav gårdsvei 5, 1358 Jar 
 
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. 
 
FORSLAG TIL DAGSORDEN:   
- 

1.       Godkjenning av innkalling og konstituering av møtet 
a. Valg av ordstyrer og referent 
b. Valg av møtevitne(r) (Jeg spør igjen – hvilken funksjon og hva er dette – er det 

noen som skal gjennomgå og godkjenne referatet?) 
2. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet for året 2018 (Christian og jeg er vel av den 

oppfatning at denne er godkjent?) 
3. Styrets beretning 
4.       Forslag til vedtak og diskusjon 

a. Regnskap for 2018 
b. Kontingentfastsettelse for 2020   
c. Budsjett for 2019  
d. Innkomne forslag: 

Forslag må sendes kurt@framfylkingen.no senest 10. mars  
5. Samarbeid mellom garasjelag og byggetiltak som planlegges.  
6. Valg av styre og revisor 
7. Avslutning av møtet  

 

Sak 1  Godkjenning av innkalling til og konstituering av årsmøtet 
Innstilling: 

a. Innkalling godkjennes 
b. Dagsordenen for møtet godkjennes 
c. Som ordstyrer velges: 
d. Som møtereferent velges: 
e. Som møtevitne(r) velges: 
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Sak 2 Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet for året 2018  
Innstilling: Protokollen fra årsmøtet 2018 ble utsendt etter årsmøtet i fjor. Det er ikke 
innkommet kommentarer til referatet. 
Se vedlegg 1. 
 

Sak 3 Styrets beretning for perioden 
Styrets sammensetning året 2018-19 
Leder Kurt Frantzen 
Kasserer Jan B. Penne 
Styremedlem Christian H. Rafn 
Revisor Helge Rosenberg 
 
Styret har hatt fire styremøter i løpet av perioden (2018: 4.6. - 2.7. -  12.9. og 2019: 3.2.) og 
behandla i alt 27 saker, i tillegg til løpende kontakt via mail og telefon.  
 
a) Årsregnskap 2018. Budsjett 2019  

Årsregnskap for 2018 er vedlagt sammen med budsjettet for 2019. Årets bokførte 
underskudd er kr 95.785,44.  Budsjettert underskudd for 2019 er kr 81.600.  Se egen sak.  
Inngående balanse 1.1.2018: kr 172.295,86 - utgående balanse 31.12.2018: kr. 90.695,86 
 

b) Dugnad 
Dugnad ble gjennomført den 2. mai 2018. 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. Våren 2018 ble det oppsamlede hageavfallet liggende i 
bunker langs veiene til etter 17. mai. Dette ble gjentagende ganger diskutert med Renova. 
Dette var en svært uønsket situasjon som vi ikke tror vi vil oppleve i 2019.   

 
c) Snørydding og strøing   

Måking: 
Vi bruker AB Traktor.  Det kom rekordstore snømengder vinteren 2018/19.  Dette har 
vært utfordrende både for AB Traktor og for en del beboere.  Før sesongen gikk styret 
sammen med AB Traktor opp «brøyteløypa» for å sikre gode rutiner og for å unngå noen 
av problemene som oppsto forrige vinter. Noen få har dessverre også i år fått snø foran 
egen inngang.  Styret har tatt i mot klager og bragt videre til AB Traktor, som har rettet 
opp etter beste evne. Styret setter pris på at klager meldes per epost med bilde og 
angivelse av adresse. Det gjør videresending til AB Traktor så mye enklere.  
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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.  Vi regner med å 
erfare samme forsinkelse i 2019, men vi kan jo ikke garantere noe. 
 
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 en mail om problemer.  
 

d) Gressklipping 
Styret oppfatter at gresset i det hele klippes på en god måte, med en tilfredsstillende 
hyppighet.  Vi fortsetter med Runes gårdsservice.  

 
e) Ny renovasjonsløsning (nedgravd) 

Et sameie i i Fagertunveien har innført en nedgravd løsning for renovasjon.  Det ble også 
dannet et eget sameie for forsøket innerst i Tollef Gravs vei, som også er den juridiske en- 
heten som stod for tiltaket. Løsningen møtte for store hindre og ble derfor ikke satt i gang. 
 

 
Sak 4 Saker til behandling i årsmøtet 
a) Regnskap for 2018 

Innstilling: Det framlagte regnskapet for 2018 godkjennes 

Regnskap og balanse 2018 med budsjett 2019  
Resultatregnskap      
Inntekter 2017 2018 Budsjett 2019  Noter 
Kontingent,inkl purregebyr  kr    352 595,17   kr 346 495,68   kr  365 400,00   1 
Renter   kr         1 723,93   kr      1 076,33   kr       1 000,00    

Ref MVA  kr       13 553,00   kr    14 391,00   kr     12 000,00    

Sum inntekter  kr    367 872,10   kr 361 963,01   kr  378 400,00    

      

Utbetalinger      

 2017 2018 Budsjett 2019   
Plenklipp  kr       68 575,00   kr    74 752,00   kr     75 000,00   2 
Snømåking og grus  kr    244 188,00   kr 301 000,00   kr  300 000,00   3 
Dugnad  kr       25 417,00   kr    25 126,00   kr     30 000,00   4 
Veilys  kr       24 195,00   kr    24 560,00   kr     25 000,00   5 
Diverse  kr       28 277,05   kr    32 310,45   kr     30 000,00   6 
Sum Utbetalinger  kr    390 652,05   kr 457 748,45   kr  460 000,00    

Resultat  kr     -22 779,95   kr  -95 785,44   kr   -81 600,00    
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Bank      
Bank 1.1  kr    265 735,25   kr 242 955,30  kr  172 295,86   
Bank 31.12  kr    242 955,30   kr 172 295,86  kr    90 695,86   

Dugnad 2018 betalt i jan.2019   kr    25 126,00     
Differanse  kr     -22 779,95   kr  -95 785,44  Kr - 81 600,00   
 
Noter  

1 Alle (203) husstander har betalt kontingent.  
Kontingent 2019 ble vedtatt kr 1800 på fjorårets Årsmøte.  

2 Prisen justert noe. 
3 Ekstra mye snø førte til høye kostnader i 2018. Prisene nå justert for første gang på 5 år.  
4 20% rabatt for 2018 pga forsinkelser 
5 Dette faktureres fra kommunen 

6 Innkreving kontingent, web side, adm. av mailutsendinger, bank, div. 
 

 

 
b) Revisors beretning for regnskapsåret 2018 

Innstilling: Revisors beretning om regnskapet for 2018 tas til etterretning 

Se vedlegg 2 

 
 
 
 
 

Hva brukes pengene til i 2018

Plenklipp Snømåking og grus Dugnad Veilys Diverse
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c) Forlag fra styret: Kontingentøking 
Styret foreslår at kontingenten øker til 2 200 kr per år med virkning fra 1.1.2020 
Utgiftsnivået de siste årene har ligget på et nivå som tilsvarer et forbruk på ca kr. 2.100 til 
2.200 pr. husstand. Foreningen har bevisst holdt kontingenten lavere enn dette for å 
bruke opp reserver. Dette er nevnt i årsberetningene flere år. Vi er nå kommet til punktet 
når disse reservene i stor grad er brukt opp, følgelig må kontingenten heretter reflektere 
det faktiske utgiftsnivået. 

 
d) Budsjett 2019 

Innstilling: Styrets forslag til budsjett for 2019 legges til grunn for driften av velet. 
 

e) Andre (innkomne) forslag 
 

Sak 5 Samarbeid mellom garasjelag og byggetiltak som planlegges.  
En kort statusoppdatering ved Jan B. Penne 

Sak 6 Valg av styre og revisor 
Styret har i perioden bestått av: 

Kurt Frantzen    Leder    ikke på valg 
Jan B. Penne     Kasserer  ikke på valg 
Christian H. Rafn.   Styremedlem  ikke på valg 
 
Innstilling til valg:  
Revisor Helge Rosenberg   Gjenvelges for et år 
 
Styrets medlemmer gis hver for seg signaturrett for Hagabråten vel 

 
 
Sak 7 Avslutning av årsmøtet  

 

Med vennlig hilsen og vel møtt til årsmøtet 

Kurt Frantzen   Jan B. Penne  Christian H. Rafn,     
leder   kasserer  styremedlem   
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Protokoll fra årsmøtet i Hagabråten vel 4.4.2018 kl 19.00 
 
Møtet ble holdt på Østheim velhus. 18 medlemmer var tilstede under konstitueringa. 
Styreleder Christian Rafn ønsket de frammøtte velkommen og ledet konstitueringa. 
 
1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet. 
 Vedtak: Styrets forslag til dagsorden for møtet ble enstemmig vedtatt. 

Christian Rafn ble valgt til ordstyrer og Kurt R. Frantzen ble valgt til  
å føre protokoll fra årsmøtet. 

 
2.   Godkjenning av protokoll fra årsmøtet for året 2017 
Vedtak: Protokollen fra årsmøtet 2017 ble enstemmig vedtatt 
 
3.   Styrets beretning 

Styreleder Christian Rafn la fram styrets beretning for perioden og   
åpnet deretter for debatt om denne.  

Vedtak:  Styrets forslag til beretning ble enstemmig vedtatt uten endringer. 
 
4.   Regnskap 2017 og revisors beretning om dette 

Årsregnskap for 2017 er vedlagt sammen med budsjett for 2018. Regnskapet 
for 2017 viser et bokført driftsunderskudd på 22.779,95 kr. 
Revisors beretning ble lest opp av Christian Rafn. Revisorberetningen anbefalte 
årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2017. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2017. 
 
5.   Budsjett for 2018 

I 2018 har styret budsjettert med 420.000 kr i utgifter og 373.600 kr i inntekter. 
Det planlegges altså et underskudd på 46.400 kr. I møtet kom det fram at 
kontingentfaktura for 2018 pålydende 1.700 kr alt er sendt ut til medlemmene. 
Det budsjetterte underskuddet i styrets forslag må derfor økes med 20.300 kr 
for å vise korrekt pengebruk i 2018. 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett vedtas med endringen om å hensynta at økningen i 
kontingentsatsen først får virkning fra 1.1.2019. 

 
6.   Forslag fra styret til behandling i årsmøtet 
 

a. Kontingentfastsettelse 
Styret foreslår å øke kontingentsatsen fra 1.700 kr til 1.800 kr per år. 

Vedtak: Kontingentsatsen for medlemskap i Hagabråten vel settes med virkning fra 
1.1.2019 til 1.800 kr per år.  
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b. Signaturrett for Hagabråten vel 
Vedtak: Styrets medlemmer hver for seg gis signaturrett for Hagabråten vel 

 
c. Styrets sammensetning og funksjonstid, forslag fra styret (§ 5 i vedtektene) 
Forslaget ble fremmet av styret med begrunnelse å forenkle valgprosessen: 

Vedtak:  Styret består av leder og minst to styremedlemmer. Valg gjelder for to år. 
    Leder og kasserer velges særskilt, men alle velges inn i styret for to år. 
  
Ny § 5 lyder nå slik:     
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.   Videre velges en 
revisor 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 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. 
 
7.   Valg av styre og revisor 

Styret har ikke nedsatt noen valgkomité, men har sjøl foretatt sonderinger og 
behandla innkomne forslag til verv i velet. Det nye styret velges etter vedtak i 
sak 6C for to år. Revisor velges fortsatt for et år. 
 

Vedtak: Leder:   Kurt R. Frantzen, Tollef Gravs vei 109 (41589668) 
  Kasserer: Jan Penne, Tollef Grav vei 85  

Styremedlem: Christian Rafn, Tollef Gravs vei 149 
  Revisor: Helge Rosenberg, Fagertunveien 77, valgt for ett år 

   
Alle valgene ble gjennomført med akklamasjon 
 

8. Orienteringssaker fra styret 
Flere av disse sakene er gjengangere og har ikke blitt vedtaksmessig behandla i årsmøtet. Det 
var imidlertid gode diskusjoner om sakene, og det nye styret bes om å ta med seg innspillene 
og spørsmål som ble reist om alle sakene det ble orientert om. 
 
a) Dugnad 2018 
Dugnad ble gjennomført 2. mai 2018. Vi bruker nok en gang Renova AS som kommer 
og plukker opp hageavfall utenfor der vi bor, uten bruk av containere. Det framkom ønsker 
om å lage litt mer blest rundt selve dugnaden for å gjøre mer stas på dem som bidrar og å 
inspirere også barn til å delta. 
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b) Ny renovasjonsordning 
Det er nylig igangsatt ny renovasjonsordning for en del av velets medlemmer. Dette gjelder et 
område innerst i Fagertunveien. Prosessen for å søke, få tillatelser og å komme i gang har 
vært krevende i møte med forvaltning og offentlige instanser. Etter et års prøvelser er 
ordningen i gang og ser ut til å fungere godt. Innerst i Tollef Gravs vei har også en gruppe 
beboere forsøkt å få til en felles løsning med nedgravde fellesdunker for avfall. Det er flere 
utfordringer i et velområde enn for borettslag, og dette har medført at denne løsningen ikke 
lar seg gjennomføre på det nåværende tidspunktet. Pristilbudet fra den aktuelle leverandøren 
har også gått ut, og dermed ser det ut til å kunne ta tid før den kan bli realisert. 
 
c) Snørydding og strøing 
Styret fortsatte å bruke år AB Traktor. Styrets inntrykk er at AB Traktor har gjort en god jobb i 
sesongen i 2016/17, men det var en utfordrende vinter med mange og tette snøfall. I tillegg 
har AB Traktor hatt dødsfall i sin administrasjon, og ny daglig leder har måttet sette seg inn i 
rutiner og hvordan mannskap skal arbeide og prioritere. Noen steder og dager har ikke 
arbeidet vært tilfredsstillende utført, men i dialog med selskapet har misforståelser blitt 
ryddet av veien og feil blitt retta. Året ble en prøveperiode for den nye daglige lederen i AB 
traktor. 
 
d) Arbeidet med å oppgradere og utvide fellesgarasjer 
Det har vært forsøkt og foreslått å og sette i gang moderniseringer og oppgraderinger av flere 
av de felles garasjebyggene. Også dette arbeidet har vært preget av nybrottsarbeid og 
tekniske og juridiske utfordringer. Dette er oppgaver som må løses av det enkelte garasjelag, 
men velet blir bedt om å spille en rolle som tilrettelegger for dette arbeidet der det kan 
komme i gang. Det er mange av velets medlemmer som ønsker en oppgradering av sine 
garasjer, og et slikt arbeid vil kreve koordinasjon. I tillegg vil det kunne være prisgunstig og 
arkitektonisk smart å få til løsninger som omfatter flere garasjelag. 
 
e) Kjøreregler 
En anbefaling om kun å kjøre ved spesielle behov fikk sin tilslutning av årsmøtet (se referatet 
fra i fjor da forslaget var oppe første gang).  Styret anser derfor saken som avsluttet fra sin 
side, og henviser til at dette må løses lokalt av felles eierne av de ulike stikkveier. Styret har 
merket seg at noen har gått sammen om private skilter med fartsbegrensning på egen, felles 
eiendom (stikkvei).  Dette ser ut til å fungere godt.  
 
f) Parkering på egen eiendom 
Forslag fra beboer om å ta opp igjen anbefaling fra i fjor: 
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, som er en anbefaling, ble også gitt sin tilslutning. 
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9. Avslutning  
Avgått styreleder takket for deltakelsen og en god og saklig debatt i møtet. Påtroppende 
styreleder takket for tilliten og ba medlemmene om å fortsette med å være aktive og å melde 
aktuelle saker til styret. 
 
 
Christian Rafn /s/  Kurt Frantzen   Jan Penne /s/ 

       
Styremedlem   Styreleder    Kasserer 
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Revisors beretning 
 
 
Se eget pdf-vededlegg av revisors beretning 
 
REVISJONSBERETNING HAGABRÅTEN VEL 2018 
Jeg har revidert årsregnskapet for Hagabraten Vel. 
Resultatregnskapet viste et underskudd på kr 95 785. Inn- og utbetalinger stemmer med 
fremlagt bilagsdokumentajson og er riktig reflektert (klassifisert) i resultatoppstillingen.  
Bankinnskudd pr. 31. desember var kr. 172 296 og stemmer med kontoutskriftene fra DNB. 
Etter min mening kan årsmøtet godkjenne årsregnskapet for 2018. 
 

Jar, 10. februar 2019 
 
Helge Rosenberg 
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Dugnad mandag 6. mai 2019  

• Selve dugnadsdagen er mandag 6. mai.  Avfallet hentes tidligst tirsdag 7. mai  
• Renova har deretter inntil 10 dager på å hente avfallet (altså før 17. 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.  
 

Merk følgende: 
• Det skal kun kastes hageavfall, dvs: Gress, løv og grener med maks 15 cm i diameter. 
• Kvister (på maksimum ca. 2 meter) må buntes med tynn snor. Må kunne løftes av en 

mann. 
• Dersom det brukes plastsekker, så sørg for at de er lette å tømme, og at de kan løftes 

av en mann. Sekkene kan stå åpne eller knytes. 
• Tomme plastsekker vil bli lagt igjen, og må hentes av beboerne som la dem ut. 
• Hvis kvist ikke er buntet kan vi risikere at det ikke blir hentet, eller at Velforeningen må 

betale ekstra 
 

 
Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årets dugnad! 

 


