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Generalforsamling Sydskogen Velforening 02.06.2014!"
"

Referat"""
1.Åpning med konstituering 

I. Styreleder ønsker velkommen"

II. Beslutningsdyktighet"
Ref. vedtektenes §5 som stiller krav til 1/8 del av medlemmer er representert - dvs. 
32 stemmer."
• Tilstede: 38"
• Fullmakter:4"
• Totalt tilstede: 42""
Generalforsamlingen vedtatt beslutningsdyktig.""

III. Godkjenning av innkalling"
Ref. vedtekter §4A som sier at generalforsamling skal holdes innen utgangen av 
mai måned, samt §5A skal innkalles med 2 ukers varsel."
Ingen bemerkninger til innkallingen."

IV. Valg av møteleder"
Styrelder foreslår: Raymond Dolata"
Andre forslag: Ingen"
Enstemmig vedtatt."

V. Valg av to personer til å undertegne protokoll og til å telle stemmer"
Ordstyrer foreslår:"
• Rolf Brandsar (Grend 6)"
• Thomas Andresen (Grend 8)"""

2. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden er satt opp ihht. vedtektenes §4A."
Ingen motargumenter mot dagsorden/agenda."""

3. Godkjenning av styrets årsberetning 
I. Årsberetning gjennomgås av leder"
II. Kommentarer: Brøyting i grend 6 har ikke vært bra. Asfalteringer som skal utføres av 

Energi1 er ikke ferdig, og lar vente på seg. Gjelder Både Tors vei og Odins vei. Styret følger 
opp.  
Spørsmål vedrørende trefelling:  Trefelling er lagt ut på anbud - prises pr. tre og antall 
personer som jobber. Velforeningen har i det siste brukt firmaet Aktiv Trefelling. Trær felles 
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ved behov, etter berfaring med autorisert personnell. 
Tvister ved trefelling: Dersom involverte parter ikke klarer å løse tvisten seg imellom, går 
styret inn og tar en endelig avgjørelse. Styret kan rådføre seg med uavhengig 3.part -> 
Trefeller fra Kjekstad Bruk"

III. Avstemming. Enstemmig vedtatt"""
4. Godkjenning av regnskap 2013/2014 

I. Kasserer går gjennom regnskapets hovedpunkter"
II. Revisors beretning lest opp"
III. Kommentarer: Se kommentarer for styrets årsberetning, da de er sammenfallende 

( Trefelling)"
IV. Avstemming. Enstemmig vedtatt."""

5. Innkomne forslag 
Styret har i år ikke mottatt noen innkomne forslag."
Kommentar: Vedrørende snømåking: Ingen beboere kan si at de ikke vil ha snø i hagen. 
Det er såpass trangt om plassen på Sydskogen at snømåkerne må legge snøen der de 
kan.""

6. Valg av styre 
• Valgkomité med leder Grend 4 fremlegger sine "
kandidater for generalforsamlingen:""
• Leder: Raymond Dolata"
• Sekretær: Stian Rostad"
• Kasserer: Kaj Johnsen"
• Revisor: Stein de Lange""

7. Behandling av Budsjett for 2014/2015 
Herunder fastsettelse av godtgjørelse til styret, grendelagenes kontingentandel, samt 
velavgift for kommende periode.""

I. Kasserer gjennomgår budsjettet"
II. Kommentarer: Grendehuset går iflg budsjett/regnskap marginalt med underskudd. Salen 

ønsket en definisjon hva som inngår i rollen som grendehusansvarlig: Bl. a 
utleieadministrasjon, vaktmestertjenester, uteareale m.m"

III. Avstemming. Enstemmig vedtatt."""
8. Avslutning 

I. Takk til styret :)"
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II. Parkering: Ingen konsekvenser for de som bryter Velets perkeringsvedtekter. Styret bør se 

på alternative løsninger."
III. Velforeningen savner oppdaterte kart over Viken Fibers fiber-trasèer på området.""

Leder/ordstyrer avslutter.""""
"
Signaturer:"
" """"""
" Rolf Brandsar" " " " " " " " Thomas Andresen"
" Grend 6" " " " " " " " Grend 8
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