
Forslag til Årsmøtet i Bergeråsen Velforening. 2019 

 

Som de fleste vet så er det innkjøpt en masseforflyttningsmaskin (hjullaster) til 

å brøyte på vellets områder. Dette P.G.A. at styret ikke klarte å få noen til å 

brøyte. Jeg har ikke oversikt over hvor og når kontrakten med Berger Maskin 

ble sagt opp, men jeg har ikke sett at det har vert ute annonser i avisene eller i 

andre medier. 

Etter min mening er det blitt mange feil i denne prosessen. 

1. Det har ikke vært innkalt til ekstraordinært årsmøte angående denne 

saken, det skulle det vært gjort. Det skal innkalles med minst 7 dagers 

varsel så det har vært god tid til å innkalle. 

2. Det er brukt av Vellets økonomi til innkjøp av dette utstyret som ikke er 

oppført i budsjettet det er avsatt kr140000,00 til brøyting. 

3. Det er ikke min mening å sverte styret, men det har blitt gjort flere feil i 

denne saken. 

4. Det er ikke vellet som skal drive med entreprenørvirksomhet og ta på seg 

jobber i denne kategori.. 

 

Forslag. 

Jeg foreslår at når først utstyret er innkjøpt så må en gjøre det beste ut 

av det. Det lages et privat AS som skal eie og drive utstyret, da kan de ta 

på seg div arbeide her på Berger/ brøyting. 

For å skaffe aksjekapital til firmaet slik at utstyret kan løses ut fra vellet. 

Det bevilges kr 100000,00 fra vellet og settes inn som aksjekapital, resten 

av kapitalen skaffes gjennom private investorer. Det rettes forespørsler 

til Bergeråsens befolkning om å kjøpe aksjer i firmaet. Hver aksje settes 

til kr 1000,00. Når kapitalen er nådd innkalles aksjeeierne inn til et 

stiftelsesmøte hvor det velges et styre på 4 stykkr og en daglig leder som 

styrer firmaet. For vellets vedkommende er det den sittende leder som 

representerer vellets aksjer. 

 

Jeg anbefaler at forsamlingen går for dette forslag. 

 

Arvid Hanssen. 

Svarer gjerne på spørsmål fra salen. 


