Protokoll fra årsmøte i Øvre Vakås Tomtefestelag 12.03.2018
Sted: Asker Museum
Antall stemmeberettigede: 43
Asker kommune, v/prosjektleder for VA-prosjektene i området, Svein Stensrud, orienterte om
de planlagte og pågående tiltakene i området, bl a VA-prosjektet i Klokkerjordet og
Vakåsveien, fortausbygging langs Jacob Neumannsvei og Greverudveien. Han besvarte også
spørsmål fra tilhørerne om gangbruer og skiløyper og fremkommelighet for løypemaskiner.
Rolf Haavik holdt kort innlegg om «Godt naboskap»
1. Konstituering.
Peter Carlsson ble stemt inn som ordstyrer.
Møtet ble erklært som lovlig satt.
Gerhart Heilmann og Kirsten Vaaje ble valgt til å skrive under protokollen
Børge Daviknes ble valgt som referent.
2. Styrets årsberetning for 2017
Styreleder Øistein Mjærum gikk igjennom årsrapporten og trakk blant annet frem de
to dugnadene, med rekordoppmøte og bålbrenning på høstdugnaden. Sommerfest ble
også gjennomført med bra oppmøte. Ordningen med regnskapsfører er videreført.
Medlemskap i Asker velforening, inkl. forsikringsordning som sikkerhet på dugnader
er videreført. Vegetasjonsutvalget fortsetter sitt arbeid. Ingen uenighet om trefelling.
Henting av ved i skogen er fortsatt mulig når trærne er merket for dette.
Det ble stilt spørsmål fra salen om hvorvidt felling av store trær burde organiseres og
bestilles av profesjonelle. Det ble også påpekt viktigheten av mangfold av
trær/vegetasjon i forvaltningen.
Årsberetningen ble godkjent og vedtatt.
3. Regnskap og revisjonsrapport 2017
Ordning med regnskapsfører regnes som vellykket og blir videreført i 2018. Fakturaer
går nå rett til regnskapsfører.
Det ble etterlyst flere detaljer i regnskapet, og foreslått at de største postene ble
utdypet i noter for fremtiden. Det ble også uttrykt ønske om at oppstillingen av årets
regnskap fikk tilføyd en kolonne med fjorårets regnskap til sammenligning.
Revisjonsberetningen er forsinket fra revisor, men regnskapet ble vedtatt under
forutsetning av at den godkjennes av revisor.
4. Budsjettforslag 2018
Øistein Mjærum la frem styrets forslag til budsjett.
Det er lagt inn mer utgifter til brøyting. I tillegg er det lagt inn en kostnad til fylling av
gruskasser, noe som ikke har vært med tidligere.
Skidag, inkl. løypekjøring er lagt ut av arrangørene, koster ca kr 1000. Vil bli dekket
av ØVT.
Det ble også her foreslått at budsjettet ble lagt inn sammen med kolonne for fjorårets
regnskapstall, for sammenligning.

Budsjettet 2018 ble enstemmig godkjent.
5. Revidering av vedtektene
Anders Bakke la frem det utsendte forslaget til reviderte vedtekter. Dette gjaldt
reversering av endringen på årsmøtet i fjor.
Revidering av vedtektene ble enstemmig godkjent.
6. Valg av tillitsvalgte
Valgkomiteen la frem sitt forsalg til kandidater.
Leder:
Øistein Mjærum tok ikke gjenvalg, og styremedlem Anders Bakke overtar som leder.
Styremedlemmer som ikke er på valg: Gro Spets Firing og Børge Daviknes
Styremedlemmer (velges for to år):
Geir Arne Gravdal velges på nytt, mens Jenny Beate Møller går fra å være
varamedlem til å erstatte Anders Bakke som ordinært styremedlem.
Varamedlemmer (Velges for ett år):
Ingvild Backer fortsetter, mens Kirsten Koht erstatter Jenny Beate Møller som nytt
varamedlem.
Revisor:
Christer Nilsson. Vara: Beate Krokan Carlsson
Valgkomite:
Peter Carlsson og Cathrin Skogly Pedersen fortsetter.
Hanne Christine Olaussen tar ikke gjenvalg og erstattes av Inger Ellen Kolbjørnsen.
Alle kandidater ble enstemmig valgt.

_______________________
Kirsten Vaaje

_______________________
Gerhart Heilmann

