
Referat fra årsmøte i
TRONDRUDMARKA VEGFORENING

Lørdag 14 august 2004 kl 1400

Tilstede: Eget vedlegg

Sak 1 Valg av referent
Harald Bye ble valgt til referent og det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Sak 2 Årsberetning 2003
Årsmeldingen ble sendt ut med innkalling til møtet og gjennomgått av formann.
Det var spørsmål om detaljer vedrørende oppgradering veien. Formann svarte at det gjaldt
strekningen fra Astribu forbi Nystølen til ”gamle bommen”, med fylling av skuddstein og
overskuddstein. Spørsmål til regnskapet kommenteres ifm sak 3.

Det var videre kommentarer til trafikk og fartsregulering. Trafikken og farten øker og det er
ønskelig med mer skilting.

Sak 3 Regnskap 2003 og status pr 30 juni 2004
Regnskapet viser nye andeler, nye brukere av veien og inntekter fra Fjellmiljø. Regnskap ble
gjennomgått av kasserer. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til Regnskapet for 2002/2003.
Både inntekter og utgifter har steget pga økt trafikk. Regnskapet viser sunn økonomi.
2003 underskuddet videreføres til 2004. Leverandørgjeld nedbetales etter avtale med disse og
styret sørger for å styre aktivitet og likviditet slik at regnskapet kommer i balanse i  løpet av
2005. Nøkkeltall pr 31 juni: Bankinnskudd: kr 67 000,- , Leverandør gjeld: kr 147 000
Årsmøte ønsket at det settes opp en balanse sammen med regnskapet.

Sak 4 Revisors beretning
Avstemming av bank, bilag og bompenger kontrollert. Revisorene vil også kontrollere at andeler
innbetales. Revisor bemerket også det er meget bra innbetalingsgrad for årsavgiftene.
Revisor Tor Johannessen har ingen kommentarer utover at regnskapet er ført i henhold til god
regnskaps skikk. Revisor Ole Rontèn var ikke tilstede pga sykdom i familien.

Sak 5 Arbeidsprogram 2004/2005
Det vil bli utført løpende vedlikehold av det nye vegsystemet og arbeidet med skilting i henhold
til sak 2.
Det kom forslag om å fremlegge saksdokumenter på årsmøte for spare tid og kostnader ifm
distribusjon. Forslaget ble fulgt opp ved at flere alternativer ble foreslått; Hjemmeside,
Elektronisk distribusjon eller fremlegge sakspapirer på Nystølen i forkant eller på møtet. Styret
vil vurdere å legge møtedokumentasjon ut på en hjemmeside og vil distribuere denne adressen til
denne hjemmesiden ved innkalling til møte slik at alle som en prøveordning.

Sak 6 Årsavgift og bomavgift for år 2005.
Styrets forslag: Uendret årsavgift på kr 400 for hyttene, bom avgift  Kr 20,- og kr 200 for vinter
kjøring for personer uten hytte i området vårt. Styrets forslag ble vedtatt av årsmøte.

Sak 7 Avtalen med Velforeningen på Natten, Tverrlia 1 og Tverrlia 2.
Ordning ser ut til å fungere etter målsetning. Styret foreslår fortsettelse av avtalene vellene.
Årsmøtet støtter dette.

Sak 8 Orientering om Trondrudvegen - Regnskap 2003 og foreløpig resultat 1. halvår 2004.
Gjennomgang av Jordskifteskjønnet om Trondrudvegen om ønskelig.



Årsmelding sendt ut med innkalling og lest opp på møtet. Anken på jordskifteskjønnet blir ikke
behandlet før 2005. Vegforeningen må derfor forholde seg til gjeldene skjønn til nytt rettskraftig
skjønn foreligger.

Regnskapet ble kommentert. Gjelden i vegen som er knyttet til bygging av broen ved Grastokk
er planlagt nedbetalt i løpet 2005.

Sak 9 Endring av vedtekter.
Styrets endringsforslag for § 1 ot § 4 ble vedtatt årsmøte. Nye vedtekter distribueres  i henhold til
sak 5.

Sak 10 Valg
Valgkomiteens forslag

Formann Per Hofseth, på valg
Varamann Carl August Thoresen, på valg
Revisorer: Knut Smedsrud og Harald Bye,  (Nye)

Formann Per Hofseth og Varamann Carl August Thoresen, revisorene Tor Johannessen og Ole
Rontèn var på valg. Valg komiteens forslag enstemmig vedtatt.
Styret ble etter valget dette:
Formann Per Hofseth, tlf 66981622/95932404, e-post phofseth@start.no
Ole Arnfinn Haraldseth, tlf 32068765/99702544, e-post oaharaldseth@c2i.net
Helge Holm, tlf 32068813/41421056, e-post hytteutleie@nystolen.no
Varamann Carl August Thoresen, tlf 32846095/95054848, e-post carl.thoresen@c2i.net

Revisorer: Knut Smedsrud og Harald Bye
Valgkomite: Bjørn Toppås og Rune Olson

Referent

Harald Bye Nystølen, 14august 2004


