Gråndalsvegen Vel
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2019
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Gråndalsvegen Vel.
Møtet avholdes som et kort innslag under Sommerfesten.
Dato: Sommerfesten, lørdag 6. juli kl. 1700.
Sted: Rupehaugen, dvs. hytta til Gunnar Dieserud.

Sakliste:
0.

Åpning

1.

Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og referent.

2.

Justering av pkt. 6 i Vedtekter for «Gråndalsvegen Vel»

Forslag fra styret:
Det tas inn et tillegg til pkt. 6 i vedtektene, slik som vist med rød skrift i nedenstående utdrag.
6. Styret
Styret er ansvarlig for at Foreningen arbeider i samsvar med vedtekter og vedtak.
Styret velger seg imellom kasserer dersom ikke årsmøtet har bestemt denne.
Styret kan også peke ut personer til andre spesifikke oppgaver.
Styret fører referat fra årsmøter og styremøter.
Andre ordinære styreoppgaver:
• Ajourhold av foreningens medlemsregister
• Definere og oppdatere vellets vegnett
• Inngå avtaler med kontraktsparter
• Fastsette og kreve inn engangsavgiften for bruksrett til vegen for nye tomter/seksjoner.
• Fastsette og kreve inn kompensasjon for stor bru-/vegslitasje ved ekstraordinær tungtrafikk.
• Fastsette og forestå innkreving av det årlige dekningsbidraget fra medlemmene.
Kompensasjon for bru-/vegslitasje vurderes ved tiltak som krever tungtrafikk, dvs. byggearbeider, etablering av
infrastruktur, skogsdrift o.l. Kjørelengde, transporttype og vekt, samt antall ganger det er kjørt, legges til grunn.
Dekningsbidraget skal dekke foregående års driftsutgifter og et påslag for forventede merutgifter til brøyting,
vedlikehold og andre utgifter i arbeidsåret.
Fellesutgifter deles likt, driftsutgifter for hovedvegnettet etter sone, privat brøyting etter meterpris og påslaget
med samme prosentsats for alle.
Saker som vil medfører en ekstraordinær økonomisk belastning for medlemmene, skal godkjennes av årsmøtet.
Styret kan forøvrig be årsmøtet om råd i alle aktuelle saker.

Begrunnelse:
Ved særlig stor bruk/slitasje på bru og veg har styret avkrevd enkelte hyttebyggere en kompensasjon
og skogeier har utbedret slitasje/skader.
På årsmøtet i påska 2019 og seinere har flere antydet at styret må kreve slik kompensasjon mer
regelmessig.
Innkreving av denne type kompensasjon er imidlertid ikke hjemlet i våre vedtekter.
Styret ønsker at en slik hjemmel tas inn i pkt. 6 i vedtektene, slik at både nåværende og framtidige
brukere av vegen kan bli orientert om dette på en god måte.
Med vennlig hilsen
Styret i Gråndalsvegen Vel

