
Referat årsmøtet 2019 
26.03.2019 

Agenda:  

- Årsmelding 

- Revidert regnskap 

- Budsjettforslag 

- Fastsettelse av styrehonorar 

- Fastsettelse av vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften 

- Valg i henhold til §7 

- Innkommede saker 

1. Gjennomgang av årsmelding 
Årsmøtet ble avholdt tirsdag 26.03.2019, kl 1830, på Berger skole. Innkalling og saksliste ble 

godkjent. Årsmeldingen ble lest opp og nærmere forklart med bilder og illustrasjoner. 

Styret i 2018 bestod av:  

- Leder:   Danae Reckmann 

- Nestleder:  Jens Bokander 

- Kasserer:  Anders Halden 

- Sekretær:  Anne Larsen 

- Styremedlem:  Frode Holm 

2. Regnskap 
- Revidert og godkjent 

- Saldo pr. 31.12.19: 227 968,62 kr 

- Budsjett ble godkjent 

3. Styrehonorar 
Honoraret ble diskutert, men styret ønsket ikke endringer. Pengene er uansett ikke drivkraften bak 

arbeidet og innsatsen. Totalt 10 000 kr fordeles i henhold til gjeldende nøkkel. 

4. Vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften 
Vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften forblir uendret. 

o 800 kr vedlikehold 

o 100 kr administrasjonsavgift 

5. Valg i h.h. §7 
Leder og et styremedlem var på valg i år. En person var forespurt om å stille som leder, men fant ut 

at det ikke passet likevel. 

- Både leder og styremedlem sa seg villige til å sitte enda en periode. 

- Et ekstra styremedlem ble valgt, Harald Bentseng, men var ikke selv tilstede. 

Leder og styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon. 



6. Innkommede saker 
 

- Forslag 1: Forslag om gjesteparkering/vinterparkering 

- Forslag 2: Vedtektsendringer ny §10 

- Forslag 3: Forslag vedrørende hjullasteren 

- Forslag 4: Vedtektsendringer §4 (styrets disposisjonsrett) 

- Forslag 5: Antennelaget 

Sak 1: Forslag om gjesteparkering/vinterparkering 
«Det er fremdeles mye søppel/hensetting av bil/båt osv. på felles områdene. Jeg sikter spesielt til 

område ved krysset havnehagen/Ulvikveien, hvor jeg er nærmeste nabo. 

Opparbeiding av gjesteparkering/vinterparkering på øvre del av fellesområde havnehagen/Ulvikveien 

ned mot lekeplass. Denne plassen bør skiltes tydelig med at dette skal være gjesteparkering og at 

langtidsparkering er forbudt.» 

Forlaget ble nedstemt.  

 

Sak 2: Vedtektsendringer – forslag til ny §10 
§10 Fellesarealer: 

«Alle huseiere på Bergeråsen eier hver sin ideelle andel av fellesområdene. Reguleringsvedtektene 

for Bergeråsen-1 og Bergeråsen-2 pålegger huseiere et felles ansvar for vedlikehold av disse, ref. § 1. 

Fellesarealene består av lekeplasser, felles parkering og naturområder. 

På fellesarealene skal det ikke hensettes noen ting. Utover midlertidig parkering av f.eks. bil, båt, 

campingvogn, tilhenger osv. mer enn tre dager, skal det søkes tillatelse fra styre. 

Hensatt objekt ut over 3 dager som det ikke er søkt for, vil bli merket med advarsel før det blir fjernet 

for eiers regning. Eier vil få 14 dager på å rydde opp etter seg. 

Overskuddsmasse som jord og stein fra arbeider samt hageavfall skal ikke dumpes på noe felles areal 

uten godkjenning fra styre og berørte nabo av felles områdene. Overtredelse vil medføre at forsøpler 

må betale full kost for opprydding og bearbeiding.» 

Forslaget ble nedstemt. 

 

Sak 3: Forslag vedrørende salg av hjullaster og opprettelse av eget aksjeselskap 
«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 stykk og en daglig leder som styrer firmaet. For vellets 

vedkommende er det den sittende leder som representerer vellets aksjer.» 

Forslaget ble nedstemt med 19:2 stemmer. 



Sak 4: Vedtektsendringer – forslag til endring av §4 
«De siste linjen i paragraf §4 foreslås strøket. Styret må holde seg innenfor det vedtatte budsjett, er 

det ekstraordinære ting skal det dekkes innenfor det vedtatte budsjett.» 

§ 4. Styret: 

«Vellet ledes av et styre bestående av opptil 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 

1-2 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er tilstede. 

Styrets vedtak krever alminnelig flertall, ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. 

Alle saker og all korrespondanse skal fremlegges på styremøtet. Styrets vedtak protokolleres. Styret 

har full disposisjonsrett over vellets midler i samsvar med vedtatt budsjett. 

Alle utbetalinger skal være anvist av vellets fungerende leder og kasserer i fellesskap. Alle ikke 

budsjetterte investeringer skal godkjennes av styret i styremøte.» 

Forslaget ble nedstemt. 

 

Sak 5: Antennelaget  
Antennelaget fjernes fra vedtektene ettersom det opphører å eksistere etter årets årsmøte. 

Forslaget ble vedtatt. 

 

 

For Bergeråsen velforening 

Danae Reckmann 
Danae Reckmann, leder 


