REFERAT FRA ÅRSMØTE 2020
Avholdt 27.05.20 kl 19.00
Sted: Midtre lekeplass
Stemmeberettiget til stede: 19 stk. (4 fra styret).
1) Åpning av møtet med valg av ordstyrer
Simon Markegard påtok seg rollen som ordstyrer til møtet. Ingen innvendinger. Hilde Hus Svanevik
tok på seg å skrive referat, ingen innvendinger

2) Godkjenning av møteinnkalling
Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen ble godkjent. Noen saker kom litt ut feil, litt
dumt i forhold til at noen kanskje ville ha med fullmakter fra andre, det ble påpekt at det er viktig at
sakene kommer ut korret.

3) Årsberetning
Årsberetningen ble gjennomgått ved at ordstyrer oppsummerte hovedpunktene og kom med
kommentarer der det var nødvendig. Årsberetningen ble godkjent.

5) Saker
1. Oppgradering av lekeplass.
Det er innhentet tilbud for oppgradering av lekeplassen. «lekeplassgruppen»
ønsker å øke rammene for øremerkede midler fra kr 100 000,- til kr 200 000,- I
tillegg ønsker de fullmakt fra årsmøte til å fullføre arbeidet
Det ble redegjort for planen for lekeplassen, det skal skiftes ut disser og dekke og tilkomst til
lekeplassen skal bli bedre.18 stemte for å bevilge midler samt gi «lekeplassgruppen»
fullmakt.

2. Beplantning foran rekke 33-55:
Det er ønsker om å utvide beplantningen i svingen ved innløpet til feltet, og
dessuten kjøpe inn og plassere elvesteiner utenfor husrekke 100-112. remmene
for dette er ca kr 18 000,Beplantning, totalt kr 18 000,-. Det ble en del diskusjon om steiner og beplantning, da de i
tillegg ønsker kr 8 000,- for å fylle i andre bed så det ikke blir så mye luking. 17 stemte for.

3. Hagemannen – klipping av plener om sommeren.
Diskusjon om den faste avtalen med Hagemannen for klipping av
blant annet trekanten mellom rekke 33-55, og 65-79. Styret ønsker å
fortsette nåværende avtale om klipping da det tidligere har vært klage på

for sjelden klipping. Derom det ønskes sjeldnere klipping av område,
ønsker styret at man lokalt i dette område diskuterer og oppnår enighet
om hvor ofte og hvor mye det skal klippes. Dersom man blir enig om
dette skal resultatet sendes styret innen 15 juni.
Styreleder redegjorde for saken, det ønske ikke å ha så mye gressklipping som i dag
for å bevare biene. Ingen stemming, Irene snakker med hagemannen om hvor det
ikke skal klippes.

4. Div vedlikehold.
Styret innstiller:
o Gjerdet nedenfor rekke 150-156 må rettes opp og males.
Styret anbefaler at dette lyses ut som eget anbud, eventuelt
at en egen gruppe beboere kan gjøre dette. Interesserte
medlemmer henvender seg til styret. Det er ikke velforeningen
som eier dette området, men beboere, det må derfor klargjøres hvem
som eier dette og hva som kan gjøres

o Postkasse- og bosstativ må rengjøres og males. Rengjøring
på dugnad, styret skaffer maling og dette gjøres som en
ekstra dugnad. Alle er enig i at vedlikehold må gjøres
o Ny strøkasse må skaffes mellom rekke 33-55 og 65-70 Alle
er enig i at vedlikehold må gjøres

5. Honorar til styremedlemmer
Styret foreslår at medlemmer av styret skal motta honorar per år for sitt
arbeid i velforeningen, og dette gjøres gjeldende for styret som velges på
årsmøte 2020. dagens styre foreslår kr 2000 som årlig honorar. Dersom
dette vedtas foreslås følgende endringer tatt inn i vedtektenes § 2: hvert
av medlemmene i styret for Midttunhaugen velforening mottar et
honorar per år for sitt arbeid. størrelsen på honoraret fastsettes av
årsmøte. Styret trenger nye medlemmer, samt om vi skal gi styremedlemmer et
honorar.17 pers stemte for 5 000,- for medlemmer og 6 000,- for styreleder,

6. Valg av nytt styre - rekruttering.
Nåværende styre fratrer etter årsmøte. Etter apell fra styret til å få noen
til å melde seg til styret at vi fått en henvendelse, Tord Hatland i nr 143
Dersom vi ikke flere melder seg under årsmøte har ikke velforeningen et
styre. Da gjenstår det at BOB gjøre alt styrearbeid mot betaling. Dette vil
kunne medføre økning i medlemskontingenten på ca kr. 1 000,- per
husstand.
Nye styremedlemmer
Tord Hatland nr 143
Preben Dale nr 151
Tina Mari Mørk nr 234
Irene Aase-Kvåle nr 146
7. Vedtak årskontingent. Beholder den som den er alle for
8. Godkjenning av budsjett 2020

Budsjettet ble godkjent på årsmøtet, ingen merknader.

8) Valg av styremedlemmer
Nye styremedlemmer:
• Tord Hatland
nr 143 / 913 48 011
• Preben Dale
nr 151 / 97609829 preben.dale@gmail.com
• Tina Mari Mørk nr 234 / 92210133 tinamork@live.no
• Irene Aase-Kvåle nr 146 / 900 17 252 iaak@hvl.no
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