
             Øvre Gleinåsen vel Generalforsamling 20. februar 2014  

 

Møtet ble holdt i møtesalen til Røyken Brannstasjon 

Oppmøte: 22 enheter representert og 7 fra styret 

Dagsorden og referat: 

1. Valg av møteleder 

 Elisabeth valgt 

2. Godkjennelse av innkalling 

 Innkallingen ble godkjent 

3. Styrets årsberetning 

 Kommentar vedr. opprustning av slalåmbakken. Slalåmbakken ligger 
ikke bare på velets grunn. Det er bevilget noen penger fra kommunen, 
de må involveres i prosjekt opprustning og kanskje i samarbeide med 
ROS. 

 Aksjon Brunsnegler, her trenger vi flere navn i forbindelse med 
utleggelse av gift. 

 Parkeringsproblematikken på Gleinåsen er et generelt problem, det 
var en del meningsutveksling på hvordan problemet oppleves. 

4. Styrets årsregnskap og revisors beretning 

 Godkjent, bra med bedre resultat. 

5. Budsjettforslag for 2014 

 Diskusjon om vi bør spare for fremtidig kabelprosjekt og derved øke 
velkontingenten. Det ble informert om at det er ikke veldig vanlig for 
velforeninger å ha mye penger på bok. 

 Godkjent. 

6. Fastsettelse av medlemskontingent 

 På bakgrunn av diskusjonen i budsjettforslaget for 2014, ble det stemt 
over kontingent endring. Flertallet vil ikke ha endring av kontingenten 
nå. 

 Ok med 450 kr – fastholdes 



 
7. Godtgjørelse til styret og revisor 

 Godkjent 

8. PUNKT 8 – SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET FOR STYRET – STRYKES, gått ut på 
dato. Må ut av vedtektene og!!!  

 Dette er det ikke blitt gjort noe med i 2013, men dette skal endres i 
2014. 

9. Valg 

 Elisabeth Westersund og Jorunn Sundfør gjenvalgt for 2 nye år. 

 Ove Nordby går ut – Sune Vork inn for 2 år 

10. Innkomne saker 

 Ingen 

 

Eventuelt 

Peter informerte om ny infrastruktur/kabelsak på åsen. Vi venter fortsatt på 
konkret pengestøtte fra kommunen. Vi har ganske bra oversikt over kostnadene 
i prosjektet. Info om fremdrift legges på våre hjemmesider. 

Hundepark på ballplassen, her ble det gitt info fra styret på hvem hva hvordan 
en slik park kan gjennomføres. Saken ble diskutert og det er en del ting som må 
undersøkes for at dette skal kunne gjennomføres. Omregulering er en sentral 
sak som etter hva tidligere kommunalsjef Prestrønning kunne informere om. 
Støy er også noe som må påregnes, plassen er kanskje ikke helt ideell fordi den 
ligger litt nære beboerne på åsen. 
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