Vedtekter for ”Gråndalsvegen Vel”

(Rev. Årsmøte 2009, 2019)

1. Etablering
Gråndalsvegen Vel ble etablert den 10. april 2004. ”Graandalsveien Brøyting og Vedlikehold” vedtok da på sitt
årsmøte å organisere laget som en Velforening. Gråndalsvegen Vel omfatter alle eiendommer som benytter
Gråndalsvegen som atkomst. Hovedvegnettet med tilknyttede stikkveger er opparbeidet av og for hytteeierne.
2. Formål
Foreningens formål er å verne om og fremme hytteeiernes interesser, herunder:
• Formidle informasjon om forhold i nærområdet og på Aurdalsåsen som berører medlemmenes
interesser
• Tale medlemmenes sak i felles anliggender overfor så vel private som offentlige myndigheter
• Tilrettelegge for nødvendig sikring, vedlikehold, brøyting etc. av vellets vegnett
3. Medlemskap
Grunn-, hytte- og seksjonseiere som benytter Gråndalsvegen har rett og plikt til å være medlem av
Gråndalsvegen Vel med ansvar for å dekke sin forholdsmessige andel av de årlige utgiftene til foreningen. For
tomter og seksjoner utskilt etter 1986 betaler eier en engangsavgift for bruksrett til vegen i henhold til hvilken
sone tomta/seksjonen ligger i.
4. Årsmøte
Foreningen avholder årsmøte i påska. Innkalling, sakliste, årsmelding og regnskap skal sendes ut til
medlemmene minst 2 uker før møtet. Saker som skal avgjøres av årsmøtet skal stå på saklista. Slike saker må
være styret i hende seinest 4 uker før årsmøtet.
Årsmøtet tar stilling til årsmelding og regnskap samt andre saker på saklista. Årsmøtet kan også drøfte andre
aktuelle saker.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når årsmøtet, styret eller minst 5 medlemmer krever det.
5. Organisasjon og valg
Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Årsmøtet velger formann for ett år og styremedlemmer for 2 år, slik
at to styremedlemmer er på valg hvert år.
Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede.
Alle medlemmer kan fremme forslag på kandidater til styret.
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.
7. Stemmerett
Hver eiendom (bruks-/seksjonsnummer) har én stemme ved avstemninger. En eier kan møte ved fullmektig
med skriftlig fullmakt.
8. Avstemning og vedtektsendring
Vanlige saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Vedtektsendring kan bare vedtas av et årsmøte der minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for
endringen.

