
Referat fra Øvre Gleinåsen Vel Generalforsamling 11. mars 2015 
Møtet ble holdt i møtesalen til Røyken Brannstasjon.  
Møtestart: 19:00. 
Oppmøte: 25 enheter representert og samtlige (7) fra styret 

Dagsorden og referat 
1. Godkjennelse av innkalling 

• Innkallingen ble godkjent. 
2. Styrets årsberetning for 2014 

• Årsberetning ble gjennomgått.  
• Noen vil ha referater etc på papir. Gi Elisabeth (91367322) adresse, så fikser vi det. 

3. Styrets årsregnskap og revisors beretning for 2014 
• Gjennomgang av årsbudsjett og balanse. Spørsmål rundt utgifter til ballplass, 

honorarer/revisjon, budsjetterte penger til slalombakken,  medlemskontingent. 
• Det er et problem med at endel husstander ikke betaler regninger i tide, og enkelte 

betaler ikke i det hele tatt. 
• Spørsmål fra salen om man kan bruke e-Faktura til innkreving. 

4. Budsjettforslag for 2015 
• Godkjent. 

5. Fastsettelse av medlemskontingent 
• 450,- pr år består. 

6. Godtgjørelse til styret og revisor 
• Godkjent. 

7. Spørsmål om ansvarsfrihet for styret 
• Ikke lengre relevant. Forslag om at man stryker det fra vedtektene (se lengre ned i 

referatet). 
8. Valg 

• Kristian Mong og Rolf Olerud gjenvalgt. 
• Tor Hemma og Bent Carlèn ble med i styret. 
• Anette Sundell gikk ut fra styret. 
• Revisorer består. 

9. Innkomne saker 
• Forslag om endring av vedtekter 

• Godkjent. Oppdaterte vedtekter blir snart lagt ut på hjemmesidene. 
• Opparbeidelse av parkeringsplasser i krysset Granliveien/Bjørnstadveien ved Grette 

driftsstasjon 
• Det er mangel på gjesteparkeringer, spesielt om vinteren. Styret har fjernet 

endel trær allerede. Vi har fått en entreprenør til å se på saken og gi et 
prisestimat. Vi snakker potensielt 5-6 nye plasser.  

• Det viser seg at 50% av eiendommene er eid av Bjørnstad, og 50% er eid av 
Grette. Styret trodde at Røyken Kommune eide det, så vi legger saken død 
utover å evt utrede hvem som eier det. 

• Diskusjon om man trenger flere gjesteparkeringer i det hele tatt. 



• Forslag å lage garasjer i to plan. 
• Honorar til personer utenom styret for å utføre oppgaver for styret 

• Utgår da Kristian Mong fortsetter i styret. 

Generalforsamlingen hevet klokken 19:45. 

Eventuelt 
• Informasjon om Gleinåsen Snøpark 

o Det ble informert om planer for å bygge en snøpark hvor den gamle slalombakken er 
nå. Prosjektet er ikke lengre enn på planleggingsstadiet ennå. 

o Naboer ønsker å beholde naturstien ønskes beholdt og området anses også som en 
buffer. 

o Røyken Eiendom ønsker synspunkter fra ØGV innen 2 uker - kommentar om at 
tidsfristen fra nabovarslene er meget knapp og den bør trekkes tilbake. 

o Nære beboere kommer opp med en kontaktperson som kan kommunisere med 
utbyggerne og være med på møter. 

o Kommentar rundt at det krever omregulering (endring/formål) for å bruke området 
til snøpark. Regulering behandles pr 4 år, det er rart om de starter prosessen før 
formalitetene er i orden.  

o Kommentar om at Vellet gir fra seg retten til friarealet, og man mener at det bør 
stemmes over om det er akseptert. 

• Informasjon om infrastrukturprosjektet 
o Status pr i dag: Har skjedd lite og intet fra kommunalt hold. Organisasjonen vi hadde 

kontakt med i Kommunen er oppløst. Vi har fått en kontakt som har lovet å jobbe 
med saken.  

o Neste step: Vi må ha et møte med aktuelle personer i Kommunen. Saken bremses for 
tiden utenfor ØGVs kontroll. 

o Noe diskusjon rundt at både Altibox og NextGenTel oppsøker husstander med løfte 
om fiber i bakken. 

 

Referent: Kristian Mong 
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