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Ønsket velkommen 

Gjenomgang av saksliste 

Ordsyre og innkalling 

 Merknad at innkalling blir sendt seint ifg vedtaktene 

 Kort innkallingsfrist pga kunne ikke ha i uke 40  

Styrets beretning 

 Vinter brøyting er satt av til jostien kvale 

  Litt tilbakemeldinng – vanlig typer 

  Jostein har satt bort en del brøyting pga andre commitments, men det blir han i år 

  Ole hagen har gitt seg og solgt utstyr til Jostein 

  Jostein har hele område fra bommen opp 

  Grus depot ovenfor hotellet gjøres klar til vinteren 

  Grus er kun for jostein til bruk for veiene – ikke for hytta eierene 

7 Grus kasser er kjøpt inn og vel har fått innspill fra vei representanter om hvør de 

ønskes å plassere. 

 God økonomi i veilaget 

 Styret har overtatt sommer vie vedlikehold fra i år 

 Gjennomgang av styret 

Regnskap 

 Regnaskap er satt bort 

33 000 plus med 100 000 på bok 

Har opparbeidet god adresselister – aalt skal skje på e mail 

Jobber fortsatt med utestående regninger med de vi ikke får tak i – dette skal nulles ut 

Neste år skal det brukes inkassobyrå for all oppfølging 

God økonomi  

Gjennomgang av regnskapet 

 Brøyte avgiftene blir det samme neste år 

 Reklame kostnad – del av etablering 

 Oppstart av faktureringen så lit høy utgifter 



Høy bank utgifter med bedriftskonto 

Høy etablerings utgifter 

Grus depo 

Kommentarer til regnskap 

 Ingen kommentarer 

 Regnskap vedtatt 

Spørsmål om de individual vei lagene kan kommer under hoved veilaget i Brunnøysund for å etablere 

bankkonto 

Spørsmål: skal Kval utgiftene øke- nei han har 4 års kontrakt; men kan reguleres pga årsindex 

 

Brøyteavtale og sonekart 

 2 år igjen på denne kontrakten 

 Kommer til å hente inn ny anbud  

Innmeldte saker 

 Forslag til endringer av vedtektene- 

  Vel foreslår å overta vedlikehold av Dugerbergsvn 

Lest opp bakgrunn til forslaget; misnøye fra hytte eierne om dagens 

vedlikehold 

Vedlikehold vil legges inn under veilaget 

Ny §i vedteketene ang dette 

1 kommmentar har kommet inn: ang Dokkedammen- bør forlenges til enden 

av Dokkedammen 

Hus og vegen har ansvar for bommen (veien) 

Dialog med grunneierne  siden veiene er på alle grunn eierne sine tomter- 

forsikret seg atr vel ikke skal lage nye veier 

Krontrakt skrives om hvordan veiene skal vedlikkeholdes 

Blir eget regnskap for somme vedlikehold som vil komme under paraplyet til 

Vei laget 

Anbudds runde og rammekontrakt klar til 2018 

Veilaget var dannet for vinter brøyting men nå må dette sees på 

Kommentarer til dette: 

 Spørsmaå fra en medlem -Hvem har vedlikehold av  

 Ingen kommentarer til forslaget 



  Inspill til datoer – regnskapet avsluttes 31.07 

   Står ingen dato i vedtektene om dette 

  Datoen for årsmøte: skal holdes i uke 40 så langt det er mulig 

Utfordring pga ferie til fam stavadal i uke 40 

Forslsg: Spør om å låne cafe på Valdrestunet 

Styrevalg 

 Hele styret sitter på valg i år 

  Styret stiller seg villig til å sitte 1 år til hvis ingen andre melder seg 

Ønsker å sitte som styremedlem 

Valg kommite  

 

Spørsmål ang brøyting 

Når skal veiene være brøytet? Dette har blitt tatt opp med Jostein og skal 

være bedre i år enn i fjor 

Møte opphevet 

 Overall kommentarer – veldig bra 

   

   

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


